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Sammanfattning

smittskyddetsvenskadetutvärderauppdraghaft i attharKommittén
tillhörförfattningarövrigaochsmittskyddslagen sompåtonviktmed

oli-utvärderaochkartläggab1.a.ingåtthar attuppdragetsmittskyddet. I
En-sjukdomar.smittsammaspridningförhindraföråtgärderka att av

b1.a. bestäm-vidsärskild viktfastakommitténskalldirektivenligt
denförrättssäkerhetenkringfrågorochtvångsåtgärdermelsema om

frågasärskilduppdrag. Enkommitténsdelcentralenskilde utgör aven
tvångsisolerats.demförsituationenhar rört som

införskaffa ochsöktdettabakgrund sam-harUtredningen mot av
belysningförmöjligtkunskapsunderlag avsåmanställa somgottett

effekteroch lagensbestämmelsersmittskyddslagenstillämpningen av
åt-utvärderingförunderlagallsidigtfå avettsmittskyddet. För attför

uppmärksam-särskildocksåharsmittspridningförhindragärder för att
vetenskapligaFlerabeteendevetenskaplig natur.frågorgivitshet av
människortillorsakerna ut-b1.a.belysa attsyfteihar gjorts attstudier

smittrisk.försigsätter
falldegenomgångsärskildockså gjort somharKommittén aven

prin-itvångsisoleringhar visatKartläggningen atttvångsisolering.rört
huvud-detochhivpositivabeträffande atttillgripitsuteslutande harcip

narkotikamiss-människor, såsomsocialt utsattasigsakligen rört om
människorochstörning,psykiskmedmänniskor aveller ombrukare

fallvissaitvängsisoleringenframgåtthar attVidarehärkomst.utländsk
till år.sjufallnågottidsperioder, ilångamycket uppsträckt sig över

principiellaochetiskavilkavidviktlagtharKommittén stor
smittskyddslagstiftningen.förgrundtillskall liggautgångspunkter som

måstesmittskyddsarbetetinnebäröverväganden attetiskaKommitténs
alladär principernamänniskosynhumanistisk omförankrat i envara
ochvärdighetmänniskansenskildadenvärdelika samtmänniskors

Även smittskyd-medsyftetinslag.viktigasjälvbestämmanderätt är om
pri-och intesjukdomarsmittsammabefolkningen motskyddadet är att

den huma-talarsjukdomdrabbasenskildedenvårda enavmärt att som
föruppfattningkommitténs störreenligtmänniskosynennistiska en

såsomindividenförskyddetochrespektengällerdettydlighet när -
mänskligaförklaringallmännab1.a. FN:suttryck itilldetta kommit om
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rättigheter fallet1948 vad enligt nuvarande smittskyddslag.än ärsom-
Smittskyddslagen måste vidare tydligare markera tyngdpunkten iatt
smittskyddsarbctet skall ligga på det frivilliga förebyggande arbetet.
Läkar-patientrelationen härvid särskild betydelse. Ett förhåll-är av
ningssätt grundar sig på samarbete och förtroende överensstämmersom
också bättre förhållandenmed de råder i praktiken.som

Allt början harsedan hivepidemins särskild uppmärksamhet ägnats
hivinfektion. Enligt kommitténs uppfattning bör, bakgrundmot av

bl.a. den epidemiologiska situation råder, särreglering dennasom nu av
sjukdom långt det möjligt ochupphävas så bör efterär strävaman en

realistisk på de smittade.och tolerant Kommittén föreslår där-mer syn
för flera dennaändringar går i riktning. Emellertid det nulägetiärsom
inte möjligt avskaffahelt samtliga särbestämmelser. Sålunda före-att
slår kommittén möjligheten till hivprovtagning skall behål-att anonym
las liksom de s.k. kodade anmälningarna för den epidemiologiska över-
vakningen.

Förslaget till smittskyddslag inleds med målparagraf variny en ny
erinras respekt förutgångspunkten alla människors lika värdeom om
och enskildas integritet. allmänna riktlinjer förI smittskyddet anges
bland smittskyddsåtgärder skall bygga på vetenskap och be-annat att
prövad erfarenhet fåroch inte långtgående försvar-än ärvara mer som
ligt med hänsyn faran förtill andra människors hälsa.

Smittskyddslagen skall fortsättningsvis i principäven omfatta alla
smittsamma sjukdomar dock med undantag för sådana utgörsom en-
dast ringa hot de smittades hälsa. Lagens bestämmelserett mot om
skyldigheter vidta åtgärder, bedriva smittutredning, föreslåsatt t.ex. att

bättre till det verkliga behovet för de olika sjukdomarna. En-anpassas
ligt förslaget begränsas möjligheterna till tvångsåtgärder till vissa sjuk-
domar och allvarlig hotutgör befolkningensstörre häl-ett motsom mer

Dessa benämns allmänfarliga sjukdomar.smittsammasa.
Beträffande de enskilda individemas kommittén attansvar anser

utgångspunkten måste och så långt möjligt böratt vidtavara var en
rimliga försiktighetsmått för skydda såväl sig andraatt mot attsom

för risk smittas allvarligautsättas smittsamma sjukdomar.att Kom-av
mittén föreslår därför särskild bestämmelse framhåller ochen som vars

för förebygga spridning smittsamma sjukdomar.att Sam-ens ansvar av
tidigt kommittén den bär på eller misstänkeratt sig bära påanser som

smittsam sjukdom har särskilt Med hänsyn härtill bör denetten ansvar.
enskilde smittade fortsättningsvis ha lagfäst skyldighetäven vidtaatten
de åtgärder han eller hon kan för skydda andra smitta.att Någonmot
särskild sanktion föreslås dock inte. berördaNu bestämmelser gäller
enligt förslaget samtliga smittsamma sjukdomar. Beträffande de all-
mänfarliga smittsamma sjukdomarna bör den enskilde smittade dess-
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ikommereller honhaninformeraskyldighetha att person somenutom
Vid deuppkommer.smittöverföringförriskmedkontaktsådan att

därsjukdomarsådanaoch försjukdomarnasmittsammaallmänfarliga
föråtgärdersärskildavidta attskälepidemiologiska attföreliggerdet

läka-uppsökaskyldighetenskildes attdenbörsmittspridningförhindra
behållas.smittspårningvidmedverkaundersökas samtoch låta sigre
föreliggaocksådetenskilde bördenpåställs krav endetmånI den

det möj-hjälpellerstöd görasamhälletför attskyldighet annangenom
långvarigavid svåraSärskiltsittenskildeför den att taligt ansvar.

smit-denviktenvisatkartläggningen attharsjukdomar avsmittsamma
problemstödpsykosocialt samt attolika formertilltillgångfårtade av

för-tillmedverkamöjlighet attenskildes attdenförbetydelseharsom
före-Kommitténuppmärksammas.tidigtsmittspridninghindra vidare

densmittskyddslagenframgår attuttryckligendetdärförslår avatt
smitt-behövsdetstödpsykosocialterbjudasskall avsmittade om

all-påbärdenframgåföreslås att enskyddsskäl. På sätt somsamma
behand-särskildabehoviochsjukdom ärsmittsammänfarlig avsom
skallmissbruksproblematik,underliggandeför er-lingsinsatser, t.ex. en

smittskyddsskäl.behövsdetbjudas detta avom
bedrivaochläkarundersökning attgenomföraskyldighetLäkares att

emellertidföreslårKommittén attförslaget.ikvarstårsmittspårning
ochhälso-möjlighet föruttryckligensmittskyddslagen annanäven ger

skyldig-behållsVidaresmittspårning.bedrivasjukvårdspersonal att
sjukdo-smittsammasärskilt angivnabeträffandeför läkarenheten att

Smitt-ochsmittskyddsläkarentillsjukdomsfallinträffatanmälamar
smittskyddslaggällandefrånskillnadtillskallDettaskyddsinstitutet.

aktuelladeverifierade fallintemisstänkta ännuomfatta aväven men
tillanmälansärskildlängredock inte göraskallLäkarensjukdomarna.

miljö-kommunentillsyn inom övernämnd utövarkommunaladen som
smittskyddsläkareniställetföreslårKommittén atthälsoskyddet.och

den kommunellermyndigheterdeunderrättaskallpåkallatså ärnär
eller djur.objektvidtassmittskyddsåtgärder motför attansvararsom

föreslåsoch patientenläkaren attmellanrelationenstärkasyfteI att
skallLäkarenförhållningsregler.s.k.meddelaskalllängreläkaren inte
denvadrörandepraktiska rådochmedicinskaskyldighetdock ha att ge

Skyldighetensmittspridning.vidareundvikaföriakttasmittade bör att
deiakttarsmittade intedendåsmittskyddsläkarentillanmälangöraatt

ellersmittaandraskyddaför motkrävs attförsiktighetsåtgärder som
behöverEmellertidbehålls.behandlingmedicinskanvisadföljerinte

kanpatientenbedömerhonellerhan attanmälanläkaren inte göra om
läkarensbeteendeändra sittförbehövsstöd att egenfå det genomsom

underrättafallskyldig i vissavidare attföreslåsLäkarenförsorg. vara
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till den smittade ovetande närstående för riskär utsatt atten som
smittas.

Förutsättningarna för tvångsätgärder skärps och preciseras i jämfö-
relse med smittskyddslag.nuvarande Utöver sjukdomaratt gruppen av
begränsas ställs beträffande tvångsundersökning bl.a. uttryckligtett
krav på det skall föreligga påtaglig risk för andra smittas. Vidareatt att
skall beslut fortsättningentvångsundersölming i fattas domstolom av
efter ansökan från smittskyddsläkaren. Isolering den enskildes viljamot
benämns förslaget isolering oberoendei samtycke. Sådan isoleringav
får enligt kommitténs förslag endast i mycket speciella undan-äga rum
tagssituationer. oberoendeisoleringFör samtycke föreslås ocksåav en

tidsgräns. Isolering oberoende samtycke skall fåyttersta ägaav rum un-
der högst månader kan dock i vissa fall förlängas till ytterligaretre men

månader. Härefter skall isoleringen upphöra. Besluttre isoleringom
oberoende samtycke skall fortsättningsvis fattas domstol.ävenav av
Vid särskilt akuta situationer kan smittskyddsläkaren dock besluta om
tillfällig isolering. Beslutet skall inom två dagar underställas domsto-
lens prövning. Kommittén föreslår vidare möjligheter införs till lind-att
rigare tvång isolering oberoende samtycke, nämligenän i formav av
särskilda föreskrifter för den enskilde. Sådana föreskrifter skall sikteta
på åtgärder kan påverka smittfarligt beteende psykolog-ett t.ex.som
kontakt eller behandling för missbruksproblematik.

Beslut isolering oberoende samtycke ellerrör särskilda före-som av
skrifter skall, oberoende sjukdom, inte omfattas sekretess. Dettaav av

med vad gäller i frågaöverensstämmer andra beslut fri-som om om
hetsberövanden, beslut psykiatrisk tvångsvård.t.ex. om

En utgångspunkt för kommittén isolering oberoendeär att av sam-
tycke fårinte beslutas den enskildeinte erbjudits adekvata åtgärderom

frivilligi form. säkerställa frivilligaFör vård- och stödinsatser,att att
enligt socialtjänstlagen 1980:620 eller lagen 1993:387t.ex. stödom
och service till vissa funktionshindrade, kommer till stånd föreslås där-
för berörd tillsynsmyndighet får möjlighetatt utfärda föreläggandeatt

huvudmannen inom viss tid skall föranstaltaatt de insatserom en om
behövs från smittskyddssynpunkt. Föreläggandet får förenas medsom

vite. Detta gäller både åtgärder föregår isolering och åtgärdersom som
det möjligt avslutagör isoleringen.att

Kommitténs kartläggning och utvärdering de olika insatserna ochav
aktörernas åtgärder visar smittskyddsarbetet huvudsakligenatt välär
fungerande och smittskyddsorganisationen i fungeraratt bra.stort
Utvärderingen anledninginte några grundläggandegöra föränd-attger
ringar nuvarande organisation eller ansvarsfördelning. Landstingen,av
med smittskyddsläkama och de behandlande läkarna, skall således ha

för smittskyddet och för behövligaansvaret smittskyddsåtgärderatt
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djur, förobjekt ochriktar sigåtgärderförmed undantag motvidtas som
klarareFörhar avgränsa ansvaretattvilka bl.a. kommunerna ansvaret.

reglerahand skalli förstasmittskyddslagenkommitténföreslår att
tillsprids frånsmittaförhindratillsyftar attåtgärder att personsom

åtgärder regle-objektrinriktadeskallförslagkommitténsEnligtperson.
miljöbalken.livsmedelslagen och Kom-såsomlagstiftning,iras annan

till säll-djur begränsassmittskyddsåtgärderför motmunens ansvar
bestämmelserna iprincipIprivatpersoner. ärinnehasskapsdjur avsom

föreslårrättslägetbl.a. klargöraförtillräckliga attberörda lagar men
miljöbalken.bestämmelser införs ikompletterandekommittén vissaatt

ochsamverkanbestämmelserockså vissaföreslårKommittén om
smittskyddsläkaren.med bl.a.samråd

centralasmittskyddsläkarensbetänkandetiframhållerKommittén
under-bestämmelserföreslårKommitténsmittskyddsarbetet.roll i som

ochsmittskyddsläkarensamverka attlättar för landstingen att an-om
behov.förhållande till landstingetssmittskyddsläkare iantaletpassa

kommittén intetvångsåtgärderbeslut attförMed undantag anserom
för-arbetsuppgifter börhuvudsakliganuvarandesmittskyddsläkarens

planera,fortsättningsvissåledesskallSmittskyddsläkaren ävenändras.
bl.a.smittskyddsläget ochföljasmittskyddetoch organiseraleda samt

föreslårKommittén dock vissavidtas.åtgärder ytter-behövligatillse att
uttryck-enligt förslaget haskallSmittskyddsläkarenligare uppgifter. en

den vårdenskilde får det stöd ellerdenbevakaskyldighetlig attatt som
huvudmanUnderlåter ansvarigsmittskyddssynpunkt. atterfordras från

för-anmälaskall smittskyddsläkarenvårdellerstöderforderligterbjuda
skall vidareSmittskyddsläkarentillsynsmyndighet.berördhållandet till

infektio-förhindra s.k. vårdrelateradeförvidtasåtgärderbevaka attatt
elleravseende iför åtgärden i nämntdenBrister nuansvararsomner.

rättelsebristerna och,påpekasmittskyddsläkarenandra fall skall om
Smitt-berörd tillsynsmyndighet.förhållandet tillanmälainte äger rum,

el-uttryckligförslagetenligtockså rätt övertaskyddsläkaren får atten
för smitt-smittspårningsärende denler överlåta ett som ansvararom

tillfredsställandepåfullgör detta sätt.spåmingen inte ett
och uppföljningen smitt-styrningennationellaBeträffande den av

detidag föreliggerkommittén brister närkonstaterarskyddsarbetet att
och utvärdering smitt-uppföljningnationelltillgäller möjligheter av

eller be-samhällsekonomiska analyseravseendebl.a.skyddsarbetet,
effekter smittskyddsläget.och påeffektivitetåtgärdernasdömningar av

för metoderarbete inleds utveckladärförföreslårKommittén attettatt
Vidareuppföljning och utvärdering.nationellsådanoch förrutiner

förskall ha uttryckligtSocialstyrelsenföreslår kommittén ettatt ansvar
smittskyddet Socialstyrelsensamordningenden nationella samt attav

smittskyddet.skall ha tillsynfortsättningsvis överäven
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dåsanktioner någon smittat ellerdet straffrättsligaNär gäller utsatt
sjukdom har det uteslutandesmittsam varitför risk smittasattannan av
kartläggning fleraKommitténs harfråga hivinfektion. visat attom

brottsbalkens bestämmelser vidrörande tillämpningenproblem finns av
åstadkomma enhetlig och förut-ifrågavarande gärningar. För att en mer

kommittén särskildområdetsebar pårättstillämpning attanser en
brottsbalken rörande överförandeinföras istraffbestämmelse bör av

orsakande smittfara. Enligt bestämmel-allvarlig sjukdom,smittsam av
oaktsamhet föreller någon farauppsåtligenkan den utsätteravsen som

sjukdom dömas till fängelse högst fyrai år.livshotandesmittasatt av
straffbestämmelsesådan till enbartNågon anledning begränsa attatt en

Kommittén föreslår också sekretess-hivinfektion finns inte. attavse
så sekretessen hindrar hälso-lagens skall ändras intebestämmelser att

uppgifterde behövs tillsjukvårdspersonalen lämna åkla-och att som
misstanke begåttoch polis då det föreligger så-attom engare person

straffbestämmelsenföreslagna ellerdan dengäming i annatavsessom
försöksmittöverföring eller därtill.brott innefattarsom

undersökning beträffande1988:1473 HIV-smitta iLagen om
den blir tillämpligbrottmål föreslås utvidgas så vid vissa andraävenatt

nämligen hepatitallvarliga sjukdomar, ochsmittsamma B C.
ocksåkommitténs uppdrag ingår lagenI göra översynatt en av

bastuklubbar och1987:375 s.k. andra liknande verk-förbud motom
uppfattning detsamheter. kommitténs svårt hävdaEnligt är är attatt ett

totalförbud bastuklubbar-na i dag motiverat smittskyddsskäl.ärmot av
lagen upphävs.föreslår därför I stället föreslåsKommittén vissaatt
ordningslagenkompletterande bestämmelser i 1993: 1617 så ingri-att

förhållandenaenskilda falletpande kan det sådanai äräga attomrum
föreligger. Förändringarnaför smittspridning innebär deriskt.ex. att

gäller för offentligaregler ordningslagen tillställningar, bl.a.enligtsom
beträffande anmälningsskyldighet till polismyndighet, upplösning och

bastuklubbarförbud, tillämpas fråga s.k. och liknandeskall kunna i om
verksamhet.
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Författningsförslag

1999:000smittskyddslagtillFörslagl

följande.föreskrivsHärigenom

bestämmelserInledande

SmittskyddSamhällets

likamänniskorsförrespekt allamedskallsmittskyddSamhällets1 §
skyddbehovbefolkningenstillgodoseintegritetenskildasvärde och av

sjukdomar.smittsammaspridningmot av

lag, intei denna annatsjukdomarMed smittsamma2 § anges,omavses
ochmänniskoreller mellantillöverföraskanalla sjukdomar somsom

smittades hälsa.dehotringainnebära intekan motett
kansjukdomarsjukdomarsmittsammaallmänfarligaMed somavses

innebäralivshotande,kanochmänniskormellanöverföras varasom
allvarligaeller medföra andralidandesvårtellersjukdomlångvarig

före-meddelarRegeringensmittas. närmareför denkonsekvenser som
sjukdomarskrifter vilka avses.somom

hindrasyftar tillåtgärdersmittskyddsåtgärder attMed3§ somavses
Om intesjukdomar. annatsmittsammaspridningen avses en-angesav

människor.tillsigriktardast åtgärder som
livsmedel ochdjur,smittskyddsåtgärder rörBestämmelser somom

1971:511,livsmedelslagen1998:808,miljöbalkenandra objekt finns i
bekämpande salmo-1983:7381980:369, lagenepizootilagen avom

på djur,1683 provtagning1992:lagenochnella hos djur m.m.om
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smittskyddetförAllmänna riktlinjer

vetenskap erfa-bygga på och beprövadSmittskyddsåtgärder skall4§
långtgående försvarligt med hän-renhet och fâr än ärinte somvara mer

Åtgärder enskildemänniskors hälsa. denandratill faran för somsyn
andra möjligheter till buds.inga stårvidtasendastsig fårmotsätter om

god kvalitet.smittskyddet skall5 § Insatser inom vara av
smittskyddet skall ha lämplig kompetensinomverksamDen ärsom

och erfarenhet.

smittskyddet skall både skyd-verksam inom6 § värnaDen är omsom
bär på smittsam sjukdom, sådemochdet för osmittade attsom enom

behövs från smittskyddssyn-vårdstöd och dende får det somsenare
punkt.

smittskyddetAnsvaret för

för samordning smittskyddet på natio-Socialstyrelsen7§ avansvarar
krävs för upprätthållade initiativnell skallnivå. Styrelsen att ettta som

effektivt smittskydd.
skall expertmyndighet följa och analyseraSmittskyddsinstitutet som

nationellt föreslåoch internationellt och åt-det lägetepidemiologiska
landets Smittskydd.funktiongärder för effektiv aven

behövliga smittskyddsåtgärder vidtasför8 § Varje landsting attsvarar
följer bestämmelserden mån inte ilandstingsområdet, iinom annat av

denna lag.
landsting gällerlag också kommundennaVad isägs om ensom

landsting.inte ingår i ettsom

flerafinnas eller smittskyddsläkare.skall detlandsting9§ I varje en
träffadock överenskommelsekanTvå eller flera landsting attom sam-

Samtliga samverkande landsting skallsmittskyddsläkare. dåverka om
verksamheten.bidra till finansieringen av

sådan nämndsmittskyddsläkare i 10 §En utses av en som avses
frågor1982:763. gällerhälso- sjukvårdslagen I inte smitt-och som

skall denne verka under nämnden.skyddsläkarens myndighetsutövning
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berör-samverka med andraskallsmittskyddetinomMyndigheter§10
förebyggasjukvårdspersonal föroch attläkaremyndigheter,da annan

sjukdomar.smittsammaspridningellerutbrottoch begränsa av

smittspridningförebyggaSkyldighet att

försiktighets-och anvisadeuppmärksamhetböroch§ Var11 genomen
förhind-sjukdomarsmittsammaspridningtillmedverkaåtgärder att av

ras.

bäreller honmisstänka hananledninghar atteller att12 § Den vetsom
åtgärder handeskyldig vidtasjukdom attsmittsam ärpå smitta enav

smitüisk.andraskyddahon kan för moteller att
allmänfarlig smitt-smittabär påhonellerhanDen attvet av ensom

ellermärmiskor hanandrainformeraskyldigsjukdom attär somsam
risk för smittoöver-beaktansvärdmedkontaktsådan atthon kommer i

kan uppkomma.föring

Smittskyddsverksamheten

åtgärderförebyggandeInformation och

tillseskallsmittskyddsläkaren,landstingetunderochLandstinget,13 §
livderaskan hotaför smittarisklöper utsättasenskilda attatt somsom

skyddahur de bör sigrådochinformation moteller hälsa nås omav
smitta.

verksamsjukvårdspersonalochhälso- äroch14§ Läkare somannan
upplysningarpatienternabehovskall vidsmittskyddetinom me-omge

sjukdomar.smittsammaförebyggatoder för att

epidemiologisk övervakningochsjukdomsfallRapportering av

sjukvårdande verksamhetochhälso-sinskall iläkare15 § Varje vara
sjukdomar och vidta desmittsammaförekomstenuppmärksam på av

kan lqävas.åtgärder skäligensom
enligt denna lagbehandlar någonellerundersökerläkareEn som

läkare.behandlandebenämns
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falleller konstaterarmisstänkerverksamheti sin16 § Läkare avsom
sjukdomsmittsam som

ellerbehandling patientensmittskyddsåtgärder utöverpåkallar av
uppföljningepidemiologisknationellföremål förär

smittskyddsläkaren i det län där den anmä-tilldettaskall rapportera
Smittskyddsinstitutet.och tillyrkesverksamhetlande har sinläkaren

Är anmälan ske ofördröjligen.skallenligt lsjukdomfråga om
vidgäller läkarestycketförstaenligtAnmälningsskyldighet även

finneranalys misstänker ellervidlaboratoriummilqobiologiskt som
samband med obduk-läkare isjukdomsådansmittämne samt somav

sådan sjukdom.falleller konstaterarmisstänkertion av
vilka fall anmälan enligtföreskrifter imeddelarRegeringen om

ske.skalloch 2första stycket l

innehålla uppgifterskallenligt 16 §anmälan17 § En om
och adress,smittadesden personnummernamn,

smittkällan,sannolikaden
smittvägama,sannolikade

för hindra smittspridningvidtagitläkarenåtgärder samtde attsom
smittskyddet.betydelse föruppgifterandra av

första stycketuppgifter i lföreskrivafårRegeringen att som avses
beträffande vissa sjukdomar.anmälanioch skall lämnas2 inte

får meddelabestämmermyndighet regeringeneller18§ Regeringen
frånundantagenligt 16 §anmälanföreskrifter samtnärmare an-omom

första eller tredje stycket såvittenligt 16 §mälningsskyldigheten avser
eller till vilka anmälan skallanmälanuppgift i göras.viss sjukdom, viss

sjukdomsfallUtredning av

Läkarundersökning

befara han hon bäranledning eller påhareller19 § Den att attvetsom
skyldig dröjsmåli 22 §sådan sjukdom ärsmittsam att utansom avses

undersökningar och dedeläkarensöka läkare och låta göra ta prover
smittsamhet föreligger.konstaterabehövs för att omsom

bäranledning patient påfinnerläkareEn attatt anta en ensom
skall undersökaförsta stycket skyndsamtismittsam sjukdom avsessom

behövs.depatienten och ta prov som
allmänfarlig sjukdom ochsmittsambära påOm patienten antas en

och provtagning skall läkaren oför-undersökninginte samtycker till
till smittskyddsläkaren.förhållandetdröjligen anmäla
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allmänfarligbäramisstänkas påkanfogmednågon20§ Om ensom
förbehövsundersökningdensig attsjukdomsmittsam motsätter som

ansökankan länsrätten påföreliggersmittsamhetkonstatera avom
sådanBeslutläkarundersökning.beslutasmittskyddsläkaren om un-om

risk förmedför påtagligovisshetenmeddelasendastdersökning får om
smittas.kanmänniskorandraatt

förorsakakanförekomma ingreppfår inteundersökningenVid som
obetydligtänannat men.

omedelbart underrättaskallundersökningenutförtläkareDen som
denna.resultatetsmittskyddsläkaren avom

sjukdom by-allmänfarlig smittsamförundersöktsden§ Om21 ensom
behandlingsansva-läkareskall den övertarläkare,behandlandeter som

och smitt-behandlande läkarentidigaredenunderrättaomedelbartret
detta.skyddsläkaren om

Smittspåming

finner anledningellerkonstaterarläkarebehandlande attOm22 § en
allmänfarlig smittsamsmittatsharpatientundersöktanta att enaven

utredasbörsjukdom smittvägarsmittsamsjukdom eller varsannanen
sjukvårds-hälso- ochellerläkarenskallskälepidemiologiska annanav
från pati-söka få upplysningaraktivtkompetenssärskildpersonal med

och andrasmittanöverförthakanenten personer somomsomom Vem
livsmedel elleröverförts från djur,hakansmittaha Omkan smittats.

sjukvårds-hälso- ochellerbehandlande läkareskallandra objekt arman
från detta.upplysningar patientenerforderligafäpersonal söka om

påför smittspåmingstycketförstaenligtdenOm ansvararsom
andraanledningfinnerpatientenfrångrund uppgifter attanta perso-av

de kan haunderrättasdessatillseskall han attkan ha smittats att omner
uppsöka läkare.anmodasochsjukdomen attsmittats av

föreskrifter vilka sjukdomarmeddelarRegeringen närmare somom
paragraf.dennaiavses

befara han eller hon bär påanledningeller har att att23 § Den vetsom
skyldig de upplys-lämnai 22 §sjukdom är attsmittsam avsessomen

ochkan ha överfört smittaförmårhonhan ellerningar omsomom vem
överförtskan hasmittade. Om smittaha blivitkanandra personer som

eller hon skyldig lämnaobjekt haneller andradjur, livsmedel ärfrån att
behandlandeskall lämnas till denUppgifternadetta.upplysningar om

sjukvårdspersonal med särskild kom-ochhälso-läkaren eller till annan
smittskydds-uppgifter lämnas tillskallfallförekommandeIpetens.

läkaren.
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sjukvårdsperso-hälso- ochellerläkarebehandlande24 § Om annanen
finner han inteenskilt fallsmittspårning iför attettnal har ansvarsom

skalltillfredsställandepåsmittspåmingen sätt,fullgörahar möjlighet att
Smittskyddsläkaren fårdetta.smittskyddsläkarenhan underrätta om

med till-smittspåmingsärendet tilleller överlämnaöverta annan person
också skeöverlämnande fårSådanterfarenhet.ochräcklig kompetens

enskilt fall intesmittspåmingen ifinnersmittskyddsläkaren ettattom
tillfredsställande sätt.utförs på ett

misstankeandra stycket22 §enligtunderrättats25 § Om ompersonen
sjukdomallmänfarlig smittsamha smittatskanhan eller honatt enav

skallundersökas läkaredröjsmål låter sigoch han eller hon inte utan av
oför-för smittspåmingenstycketförsta§den enligt 22 ansvararsom

smittskyddsläkaren.förhållandet tilldröj ligen anmäla

Råd och stöd

sjukdommisstänks bära på smittsamellerpå26 bär§ Den somensom
behandlande läka-skall denlagdennabestämmelserna iomfattas avav

råd hurmedicinska och praktiskautformadeindividuellt omren ges
Råden kanandra för smittrisk.undvikaskall utsättahan eller hon att

hem-läkaren, hygien, isolering imedkontakterundersöktesdenavse
livsföring övrigt.iskolgångarbete och samtmet,

stöd för hantera sinpsykosocialt kunnabehovi attDen är avsom
skall detta. Sådanterbjudaslivsföringändra sinsjukdom eller för att

ocheller hälso-behandlande läkarendenstöd kan av annanavges
särskild kompetens.medsjukvårdspersonal

befaraeller har anledningfårbehandlande läkaren§ den att27 Om veta
iakttarallmänfarlig sjukdom intesmittsampåpatient bäratt ensomen

skydda andra människorförkrävsförsiktighetsåtgärderde motattsom
till smittskyddsläkaren.förhållandet Antnä-anmälasmitta skall läkaren

bedömer kan fåläkaren patientenlan behöver dock inte attgöras om
beteende läkarensändra sittfördet stöd behövs att genom egensom

försorg.
skall också vid smittsamstycketförstaAnmälan enligt göras annan

för smittspridning.särskild risksjukdom det finnsom
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Vård och behandling

allmänfarlig smittsam sjukdom skall erbjudas28 § Den bär på ensom
finns för eliminera eller riskenden vård behandling minskaoch attsom

enskilde behovför den i särskilda behand-smittspridning. Om är av
smittfarligtförändra beteende skall detta ocksålingsinsatser för ettatt

erbjudas honom.

konstaterar ellerläkaren har anledningbehandlande29 § Om den att
allmänfarligpå smittsam sjukdom intebefara bärpatientatt ensomen

behandling och detta innebär förföljer medicinsk smittriskanvisad en
förhållandetanmäla till smittskyddsläka-andra skall läkarenmänniskor

läkaren bedömerdock inte patien-Anmälan behöver göras attomren.
följa behandlingen.fortsättningen kommeri attten

får eller harbehandlande läkare anledning befaraOm30 § veta atten
allmänfarlig smittsambär på sjukdom underlåtitpatientatt enen som

sjukdomennärstående och läkareninformera bedömernågon attatt om
skall läkarendenne löper påtaglig risk smittas underrätta den närstå-att
förebyggas.hur den kanende ochsmittriskenom

fårföreligger smittskyddsläkarenskäl efter anmälanOm särskilda
fullgöra underrättelseskyldighetenfrån behandlande läkare enligt första

stycket.

Innehåll anmälani m.m.

tredje stycket,31 § enligt 19 § 25 27 § eller skallI anmälan 29 §en
den den smittades ellerbehandlande läkaren misstänkt smittadesange

andraoch adress uppgifter bedömssamtnamn, personnummer som
smittskyddsläkarens fortsattakunna betydelse för åtgärder. Envara av

tredje stycket eller 25 § skall alltidanmälan enligt innehålla19 § upp-
vilka den behandlandegift de omständigheter på läkaren grundarom

sin misstanke smitta.om

32 för allmänfarlig§ Om någon smitta smittsam sjukdom tassom av en
medpå kriminalvårdsanstalt eller tvång på vårdinrätt-en en annan

skall för hälso-ning, den läkare där och sjukvårdensom ansvarar un-
derrättas behandlande läkaren smittanden och de medicinskaomav om
och undvikande vidarepraktiska råd till smittspridning givitsav som
till den intagne enligt 26

2 19-0619SmittskydddelA
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smittspridningsådanthand påinte sättden ett attKan intagne tas om
smittskyddsläka-underrättaläkarenansvarigeskall denförhindras,kan

detta.ren om

Isolering m.m.

isoleringförFörutsättningar

sjukdom fårallmänfarlig smittsambär pådenIsolering33 § ensomav
samtyckeenskildesdenske oberoende omav

sådanteller smittar påstarkt smittsam sätt attettsjukdomen är
smittrisk sjukdomen befin-skydda sigsvårt samtmänniskor har motatt

skede,sig i smittsamtettner
el-psykosociala stöd och den vårddeterbjuditsharden enskilde2.

form,smittskyddssynpunkt frivilligifrånbehövsler behandling som
be-framgår den enskilde inteklartomständigheterna ärdet attav
förde åtgärder krävsunderkasta sigfrivilligtredd eller ståndi att som

minska risken för spridningmöjligtlångthindra eller såatt avsom
sjukdomen, samt

människor kanandra smittas inteföreliggerrisk4. påtaglig att om
isolering sker.

länsrät-föreligger enligt § fårför isolering 33förutsättningar34 § Om
enskilde följ det-den skallföreskrifterbeslutai ställetten omsomom

hindra Såda-åtgärd för smittspridning.tillräckligbedöms attta som en
enskilde skalldeninnebäraföreskrifter fár attna

psykiatrin eller missbrukar-behandling inomVård ellerundergå
vården,

lämplig kanellermed läkarekontakt visshålla annan person som
stöd ellerpsykosocialtutformatindividuelltge

för eller försmittbärare, missbrukarestödverksamhet fördelta i
funktionshindrade anordnas landstings-psykiskt fysiskteller som av

fiivilligorganisation.kommun, ellerkommun

enligt och föreskrifterisolering 33 §beslutar35§ Länsrätten omom
smittskyddsläkaren. skallTill ansökan fo-enligt efter ansökan34 § av

enskildes situation och behov ochdenutredningutförlig omomgas en
åtgärder. Utredningen skall också inne-erbjudnaochtidigare vidtagna

vilka förutvisar insatser behövsvårdplanhålla individuell somsomen
vård eller stöd för minska ris-enskildes behovtillgodose den attatt av

ordning sådana tillhan-vilken insatser kanken och iför smittspridning
dahållas.
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fog bära påmed kan misstänkasellersmittabär påOm någon36§
beteendesjukdom och sittallmänfarlig smittsam ut-smitta genomav en

bes-får smittskyddsläkarenrisk smittasomedelbarför attsätter annan
beslut förfaller det intesådantisolering. Ettluta tillfällig senastomom

länsrätten.underställstvå dagarinom
får högst tvålänsrätten bestå ifastställtsTillfällig isolering avsom

veckor.

ske vårdinrättningskall påeller 36 §33 §Isolering enligt37§ som
landsting.drivs ettav

tidmånader. denna in-bestå i högst Ifår§enligt 3338 § Isolering tre
isolering.tillfälligräknas inte

smittskyddsläka-efter ansökanfår länsrätten,skälFinns särskilda av
ytterligareisoleringen skall pågå iförordnabeslut attnyttgenomren,

skall ha kommit till länsrätten in-ansökan inSådanmånader.högst tre
löptisoleringbeslutgällandetiden för ut.omnan

tid högst månader.för§ fårenligt 34Föreskrifter av sexges en
medföreskriftemas giltighetförlängningbeslutaLänsrätten kan avom

föreskriftemas innehåll.ändringochhögst månader i taget avomsex

skall smittskyddsläkarenenligt 33 §isoleringfattatsHar beslut39 § om
för sådanaeller den kommunlandstingunderrätta detgenast som svarar

Smittskyddsläkaren får därvidbehovisolerade ideninsatser är av.som
enskilde behövs för planeringdenuppgifterlämna de avsomom

insatserna.
smittskyddsläkarenskall i samråd medeller kommunenLandstinget

tillgodose den enskildes behov dåföråtgärderförbereda lämpliga att
isoleringen upphör.

skallisoleringen upphöra länsrättenisoleradeden40§ Begär äratt
frågan.skyldig omedelbart prövaatt

enligt skall läns-isolering 33 § eller 36skäl för §längre41 § Finns inte
sådana fårUnder omständigheter bes-beslutet.hävaomedelbarträtten

smittskyddsläkaren. skall under-Länsrättenlutet hävas snarastäven av
åtgärd.smittskyddsläkarensrättas om

smittskyddsläkaren kan länsrätten, förutsätt-Efter ansökan omav
föreskrifter enligt § samband med bes-meddela 34 iföreligger,ningar

upphörande.lut isoleringensom
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innehållIsoleringens

hand.skall väleller 36 §§enligt 33isolerad tas42 § Den är omsom
efter isole-den enskildeförvidtasskallförberedelser attErforderliga

riskenför minskahan behöverstöddetvård eller attfå denskallringen
ochfå det stödisoleringstidenunderskallsmittspridning. Han ävenför

förebyggassmittspridning skallförriskenförbehövshjälpden attsom
stöd iisolerade får inteminskas. Denmöjligt utaneller så långt som

frihet på-inskränkning i sin ännågonunderkastasdenna lag somannan
isoleringen.medändamåletkallas av

fysisksådansysselsättning ochtilltillfälleskallisoleradeDen ges
hälsotillstånd.ålder ochtill hansmed hänsynlämpligträning ärsom

underutomhusdagligen vistasmöjlighetskallisolerade attDen ges
detta.synnerliga hinderfinnsdet inte motminst timme, omen

telefon-har föraeller 36 §enligt 33 §isolerad rätt att43 § Den ärsom
tilldet kan ske med hänsynutsträckningdenbesök isamtal och emotta

förvägras,Besök kanvårdinrättningen.påordningenvården och om
skall ske idärav. Besökmotverkasskulleisoleringenmedändamålet

egendominförsel sådanochsmittspridningrisk försådana former att av
motverkas.46 §isom avses

ochhar sändaeller 36 §§enligt 33isolerad rätt taattDen ärsom
får beslutachefsöverläkarenförsändelser. Attandraochbrevemot om

isolerade framgår 48till denförsändelserundersökningviss avav

andra ochrättigheterna enligt §42iinskränkningar44§ Beslut om
chefsöverläkarenstycket meddelasförsta§eller 43tredje styckena av

smittskyddsläkaren.efter samråd med

vid isoleringenbefogenheterSärskilda

får hindras lämnaeller 36 §§isolerad enligt 33 att45§ Den ärsom
skalldel inrättningen där handenellerområdevårdinrättningens av

rörelsefrihetenbegränsningdenunderkastasfår övrigtvistas och i av
rörelsefrihet fårisoleringen.genomföra Hansförnödvändig attärsom

till eller andrashänsyn hansbehövsdetockså inskränkas när egenav
säkerhet.

får omhändertaseller 36 §enligt 33 §isolerats46 § Från den som
berusningsmedel,drycker eller andraalkoholhaltiganarkotika,

kan användas för insprutning ikanylerellerektionssprutorinj som
människokroppen,



Fötfattningsförslag 37SOU 1999:51

missbrukägnade användas försärskiltföremålandra attärsom
ellernarkotika,medbefattningeller annan

själv eller ellerskada honomkanegendom varaannansomannan
vårdinrättningen.påtill för ordningenmen

enligt eller 36 §isolerats 33 §denfärpåkallat,det47 § Om somanses
vård-tillhan kommerkroppsbesiktigas,ytligt närellerkroppsvisiteras

iegendombär på sighan intekontrollförinrättningen, att avsessomav
vistelsen på vårdinrättningenunderdetgäller46 Detsamma upp-om

isolerade.påträffas hos denskallegendomsådanmisstankekommer att
kroppsbe-kroppsvisitation eller ytligbeslutarChefsöverläkaren om

siktning.
får ingå-lqoppsbesiktning inteytligoch görasKroppsvisitation mer

All den hänsynåtgärden kräver.medändamåletende vadän som
Om möjligt skall vittneskall iakttas.medger när-omständigheterna ett

vara.

försändelser till den isoleratsbeslutafårChefsöverläkaren48 § att som
för kontroll de inte inne-undersökasfåreller 36 § attenligt 33 § av

försändelse innehåller sådanOmi 46håller egendom enavsessom
omhändertas.egendom får den

berusningsmedeleller andradryckeralkoholhaltiganarkotika,49 § Har
där nå-sådan egendom påträffatseller har§enligt 46omhändertagits

finnsdet någon kändeller 36 §enligt 33 § ägareisolerad attutanärgon
förstöra eller försäljalåtachefsöverläkarenskalltill egendomen, egen-

egendom förstabeslagtagen i § 12bestämmelsernadomen enligt om
alkoholhaltiga dryckerförverkande1958:205stycket lagen m.m.avom

eller kankanyler,injektionssprutorfrågagäller iDetsamma somom
eller fråga andramänniskokroppen, iinsprutning ianvändas för om

användas för missbruk ellerägnadesärskiltföremål attär av annansom
narkotika.befattning med

tillfallerförsäljningviderhållitsBelopp har staten.som

vårdinrättningenVistelse utanför

får tillstånd underisolerad enligt 33 §50§ Den attär engessom
utanför vårdinrättningens område dettid vistasbestämd, kortare ärom

hänförliga till den isolerade själv eller hansskälsärskildapåkallat av
planerade vården eller behandlingenled deniellernärmaste utgör ett

med särskilda villkor.Tillståndet får förenasden smittade.av
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område enligt 50 §vårdinrättningensutanförvistasTillstånd51 § att
chefsöverläkaren.samråd medeftersmittskyddsläkarenmeddelas av

kräverförhållandenatillståndetåterkallafårSmittskyddsläkaren om
det.

Smittskyddsläkaren

skyldigheterallmännaSmittskyddsläkarens

smittskyddetövergripande fördetharSmittskyddsläkaren ansvaret52 §
Smittskyddsläka-verkar.enligt 9 §honellerdär hanområdeinom det

smittskyddet verka för effek-ochoch ledaorganiseraskall planera,ren
likfonnighet.ochsamordningtivitet,

bestämmersmittskyddsläkare inom områdetflerafinnsOm det
emellan.demansvarsfördelningenlandstinget

uppgifter ingårsmittskyddsläkarens§ att53 I
för skyd-behövsinformationfår denallmänheten atttillse att som

sjukdomar,da sig smittsammamot
försmittskyddsåtgärderanvisningarråd och grupper somomge

smittrisk,försärskiltär utsatta
vidtas,åtgärderförebyggandetillse att

andrasjukvårdspersonalbehandlande läkare,stödja samt4. annan
sjuk-arbetetsmittskyddet i smittsammainomverksamma motärsom

lämpliga åtgärder,råderfordrasdomar och sånär omge
tillsesjukdomsfall ochinträffadeanmälningarfölja attomupp

smittkållan och kanfinnaförvidtasbehövliga åtgärder att sompersoner
kanändamålsenliga råd till demsmittriskha för attsamtutsatts somges

ha smittats,
sjukdom och bevakasmittsampåenskilda bärstödja attensom

påkallas sjukdomen eller smitt-vårddende får stöd ellerdet avsom
risken,

sjukhus, sjukhem, hälso- och sjukvårdförhuvudmänbevaka att
sjukvårdslagen 1982:763 ellerochhälso-stycketenligt första18 §

smittspridningkrävs för hindraåtgärderdehemsjukvård vidtar attsom
samt

området.smittskyddsläget ifortlöpande följa
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eller §tredje stycket 25enligt 19 §anmälanfåttEfter ha54§ att en
det obehövligt,ärendet och, inteutreda ärsmittskyddsläkarenskall om

denstånd läkarundersökningfå tillförbehövsåtgärdervidta att avsom
särskilda skälskall, inteutredningensmittad. Imisstänks omvarasom

med den enskilde.samtalpersonligtingåtalar däremot, ett

skall smitt-eller 29 §enligt 27 §anmälanfåttEfter ha55§ att en
vilkaoch behovsituationenskildesutreda den samtskyddsläkaren

smittspridning. utredningenIförebyggaförerfordrasinsatser attsom
samtalpersonligtdäremot, ingåtalarskälsärskilda ettskall, inteom

med den enskilde.

smittskyddetbristeruppmärksammar ismittskyddsläkaren56§ Om
myndighet eller hardenför attdettaskall han påpeka av-annan som

detta medför fara från smitt-sker ochrättelse inteOmhjälpa bristerna.
anmäla förhållandena tillsmittskyddsläkarenskallskyddssynpunkt res-

tillsynsmyndighet.pektive

vårddet stöd eller denerbjuderintehuvudmanOm ansvarig57 § som
skall motverkas skall smitt-smittspridningförden enskilde behöver att
respektive tillsynsmyndig-detta tillanmälaskyndsamtskyddsläkaren

het.

smittskyddsläkarenanmälan fråneftertillsynsmyndighet,Om58 § en
huvudman eller myndighet in-ansvarigfinnerenligt 56 eller 57§ att

sjukvårdsla-denna lag, hälso- ochenligtskyldigheteruppfyller sinate
eller lagen 1993:3871980:620socialtjänstlagen1982:763 omgen

frånfunktionshindrade och detta medför faratill vissastöd och service
förelägga huvudmannentillsynsmyndighetenfårsmittskyddssynpunkt

de åtgärder krävs.tid vidta Före-visseller inommyndigheten att som
tillsynsmyndig-uppgift vilka åtgärderinnehållaläggandet skall somom

fårföreläggandet vitenödvändiga. I sättasheten ut.anser

medmed varandra och be-samarbetaskallSmittskyddsläkama59§
uppgifter be-och lämna desmittskyddsfrågorhandlande läkare i som

hövs för verksamheten.
uppgifter enskildlämna de rörandefår ocksåSmittskyddsläkaren en

behövssjukvård eller socialtjänstochhälso-till myndighet inom som
erforderlig vård, behandling ellerfåskallför enskildeden annatatt

stöd.
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de myndig-påkallat underrättasåskallSmittskyddsläkaren60 när är§
smittskyddsåtgärder vidtasförheter eller den kommun attansvararsom

sjuk-misstänks sprida smittsamellerspriderdjurobjekt ellermot som
erfordras.smittskyddsåtgärderdom attom

smittskyddslä-lämpligt ochdetfår,smittskyddsläkare är61 § En om
smittskyddsärende till smitt-överlämnadet,kama ettär överens enom

område.skyddsläkare i annatett

smittskyddsåtgär-ärendeavskrivafårSmittskyddsläkaren62 § ett om
behövliga.åtgärder intevidaresmittspårningder eller ansesomom

smittskyddsläkarenförbefogenheterSärskilda

fullgöra skyldigheterkunnaför sinasmittskyddsläkaren,63§ Om att
uppgifter smittatsbehöverenligt denna lag, av enom en person som

myndigheterföljande ochsjukdomallmänfarlig smittsam är personer
erforder-smittskyddsläkaren lämna honomskyldiga begäranpåatt av

liga uppgifter:
verksamhet får kännedomsinmyndigheter om upp-genomsom
ochsmittskyddetförgifter betydelseav
och sjukvård yrkesutöv-enskild hälso- i sinpersonal inom som

Socialstyrelsen.tillsynning står under av

få upplysningar från och delSmittskyddsläkaren har64§ rätt att av
nämnder fullgör uppgifterkommunalauppgifter handlingar hosi som

hos läkare andrahälsoskyddsornrådet ochoch ärinom miljö- samt som
sjukvården, han i enskilt fall begärochhälso-ansvariga inom ettom

fullgöra sina uppgifter enligt dennaför kunnadet och behöver det att
lag.

enligt smittskydds-utredning § fårnödvändigt för 5565 § Om det är en
polismyndigheten lokalasocialnämnden, och denläkaren underrätta

kriminalvårdsmyndigheten.
innehålla uppgift den enskildesunderrättelse skallEn sådan om

han eller hon har följa föroch anvisningaridentitet vilka rådoch attom
förebygga smittspridning.att

polismyndigheten eller den lo-socialnämnden,66§ Uppmärksammar
fåttkriminalvårdsmyndigheten, efter ha underrättelse enligtkala att

tyderförhållanden på den smittade65 verksamhet intei sin attsom
frivilligt vidta de åtgärder krävs förberedd ståndeller iär att attsom
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smittskyddsläkaretill denanmälasskall dettasmittaskydda andra mot
ärendetöverlämnat§enligt 61denneunderrättelsen. Omlämnatsom

iställetanmälanskallområde, görasismittskyddsläkaren annattill ett
smittskyddsläkaren.till den

frånmånadertvågäller istycketförstaiskyldighetDen avsessom
mottagits.underrättelsendet att

åtgärdervid vissaersättningtillRätt

sjukdomsmittsamläkareförskrivitshar motLäkemedel67 § enavsom
förkostnadsfriasmittspridningförrisken ärminskabedömsoch som

patienten.
vilka smittsammaföreskriftermeddelafår närmareRegeringen om

kostnadsfriheten.omfattassjukdomar avsom

minska ris-ägnadbehandlingoch attvård ärUndersökning,68 § som
för patientenkostnadsfrismittspridningförken är om

sjuk-ellersjukdomsmittsamallmänfarligfråga om enär om en
ochenligt 22 §smittspårningpåkallardom som

inombehandlingochvårdundersökning,fråga gesär somom
uppbärläkare ersätt-ellersjukvårdochhälso-landstingets somenav

vård-enligtellerläkarvårdsersättning1993:1651lagenenligtning om
landstinget.avtal med

gälleroch 68 §§enligt 67Kostnadsfrihet69 §
stycket lagenförstakap. 3 §enligtförsäkrad 1den ärsom

Sverige,bosatt iochförsäkringallmän är1962:381 om
vadenligttill fonnånerhär harbosatt rättden attutan varasom

tillämpningen1408/71EEG systemenförordningföljer avomavsom
familjemed-deraselleregenföretagareanställda,trygghetsocialför när

gemenskapenflyttar inom samtlemmar
ochbehandlingvård,undersökning,såvittutländska sjömän avser

syfilis.ochklamydiagonorré,läkemedel vid

i 67 §läkemedelförkostnaderförLandstinget70 § avsessomsvarar
68iåtgärderföroch avsessom
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Tillsyn m.m.

71 § Socialstyrelsen har tillsyn smittskyddet landet.i Vid tillsynenöver
gäller 6 kap. och kap. 16 § lagen 1998:5319-17 §§ 8 yrkesverk-om
samhet sjukvårdens område.på hälso- och

72§ skall följa och vidareutvecklaSocialstyrelsen smittskyddet. Till
ledning denna lag fårför tillämpningen Socialstyrelsen utfärda all-av

råd.männa

Överklagande m.m.

73 § Smittskyddsläkarens beslut enligt denna lag får överklagas hos all-
förvaltningsdomstol beslutet gällermän om
tillfällig isolering enligt 36

tillståndavslag på begäran vistas utanför vårdinrättningensattom
område enligt eller meddelande villkor50 § i samband med sådanav
vistelse,

återkallelse tillstånd utanförvistas vårdinrättningens områ-attav
de enligt 51

Chefsöverläkares beslut enligt får49 § överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol. gällerDetsamma beslut enligt 44 § beslutet inne-om
bär inskränkningar särskilt fall för deni isolerats oberoendesom av
samtycke.

Andra beslut enligt denna lag smittskyddsläkare eller chefsöver-av
läkare får överklagas.inte

74§ tillsynsmyndighets beslut föreläggandeEn enligt 58 § fårom
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

75 § I andra mål sådana isolering oberoendeän samtyckesom avser av
enligt 33 tillfällig isolering enligt 36 § eller upphörande isoleringav
enligt 41 krävs prövningstillstånd§ vid överklagande till kammarrätten.

76 § Frågor ankommer på länsrätt enligt denna lag denprövassom av
länsrätt inom domkrets den har beslutat i frågan eller ansöktvars som

åtgärden har sin verksamhet.om

77 § Mål och ärenden dennaenligt lag skall handläggas skyndsamt.
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samtyckeoberoendeisoleringmålskall av78§ Länsrätten ta omupp
avgörande inomtill§enligt 34föreskriftermål enochenligt 33 § om

förlängadockfårin. Länsrättenkomansökandådagdenvecka från
föreligger.skälsärskildatiddenna om

länsrät-underställts36 §enligtisoleringtillfälligbeslut somEtt om
fråndagarfyrainomochavgörande senastsnarasttillskall tasten upp

skedde.underställningendagden
föreskrifterenligt 33samtyckeoberoendeisoleringmålI avom

ellerisoleringytterligareoch§36enligtisoleringtillfälligenligt 34
rörandeförordnafâr länsrätten§38enligtföreskrifterförlängning av

avgörande.måletspåavvaktansaken i

tillfälligenligt 33samtyckeoberoendeisoleringmål79§ I avom
skall§41enligtisoleringupphörandeeller§36enligtisolering av

intedettaförhandling, ärmuntlighållakammarrättenoch omlänsrätten
sådanahållas ialltidskallförhandlingMuntligobehövligt.uppenbart

be-sinupplysasskall rätt attdet. Parternabegärmål någon ompartom
förhandling.muntliggära

inställa sigvid vitekallatshar att person-enskildOm part somen
skall hämtashanförordnafâruteblir, atträttenförhandlingtillligen en

dag.tillelleromedelbartantingentill senarerätten en

lagdennamål enligt änandrakammarrättihandläggningenVid80 § av
ingå iskall nämndemän rätten.§enligt 36isoleringtillfälligavsersom

oberoendeangående isoleringförvaltningsdomstolallmänmål i§ I81
upphörandeellerenligt 36 §isoleringtillfällig33enligtsamtyckeav

för denförordnasbiträdeoffentligt somskall41 §enligtisoleringav
biträde saknas.behovmåste attdet inte antasåtgärden avomavser,

lagdennaenligtärendenmål ochenskild imeddelgivningVid§82
1970:428.delgivningslagenoch 15gäller inte 12

förord-inteomedelbart,gäller annatlagdennaenligtbeslutEtt83 § om
i beslutet.nas

smittskydds-begäranbiträde pålämnaskallPolismyndighet84§ av
läkaren

länsrättenbeslutatsläkarundersökninggenomföraför avsomatt
enligt 20

skall isolerastillfälligtdenföravårdinrättningtillför en-somatt
enligt 33samtyckeoberoendeisolerasellerligt 36 § av
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för återföra den har avvikit från vårdinrättning, där hanatt som en
enligt beslut tillfälligt isoleradskall eller isolerad oberoendevara av
samtycke, har återvänt tilleller den inte vårdinrättningen sedansom
hans tillstånd utanför Vårdinrättningensvistas område har gått el-att ut
ler återkallats.

Övriga bestämmelser

85 § Regeringen, eller efter regeringens bemyndigande Socialstyrelsen,
får meddela ytterligare föreskrifter smittskyddet behövs tillom som
skydd for enskilda. eller denRegeringen myndighet regeringensom
bestämmer föreskrifterfår meddela undantag från lagens tillämp-om
ning på försvarsmakten.

86 § Regeringen får meddela särskilda föreskrifter smittskyddetom en-
ligt denna kommer krig ellerlag landet i krigsfara eller det råderom om
sådana utomordentliga förhållanden föranledda krig ellerärsom av av
krigsfara landet har befunnit sigsom

87 § Om epidemi allvarlig sjukdom har utbrutit eller hotar utbrytaattav
landeti och riksdagens beslut kaninte avvaktas får regeringen meddela

särskilda föreskrifter smittskyddet enligt denna lag.om
Föreskrifter meddelats med stöd första stycket skall snarastsom av

underställas riksdagens prövning.

Övergångsbestämmelser

Denna lag nya lagen träder kraft deni 1999, då smittskydds-
lagen 1988: 1472 gamla lagen skall upphöra gälla.att

Förhållningsregler har meddelats enligt 16 § lagengamla för attsom
hindra spridning skallsmitta sådana medicinska och prak-av anses som
tiska råd till förhindrande smittspridning kan meddelas enligtav som
26 § lagen.nya

Den ikraftträdandetvid tvångsisolerad enligtär 38 § gamlasom
lagen skall isolerad oberoende samtycke enligt 33 § lagen.anses av nya
Härvid skall beslutet isolering ha fattats vid den lagensom anses nya
ilcraftträdande.

Den vid lagens ikraftträdande isolerad enligt beslutär smitt-som av
skyddsläkaren med stöd § gamla lagen39 skall tillfälligt isole-av anses
rad enligt beslut smittskyddsläkaren med stöd 36 § lagen.av av nya
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fattatshaisoleringbeslutsmittskyddsläkarens ansesomskallHärvid
ikraftträdandet.vid

slutligtintegamla lagen ärenligttvångsisolering av-målOm ett om
isole-förförutsättningarnaskall prövaikraftträdandet rättenvidgjort

lagen.enligtsamtyckeoberoende nyaring av
harkostnaderfrågafortfarande i somgällerÄldre bestämmelser om

ikraftträdandet.föreuppkommit
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2 Förslag till

ändringLag i miljöbalkenom

1 998 808:

Härigenom föreskrivs det i 9 kap. miljöbalken 1998:808att skall
införas paragrafer, 14-16 följande§§, lydelse.tre nya av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 §
Den eller de nämnder som

tillsynutövar kommuneninom
miljö-över och hälsoskyddet

skall skyndsamt informera smitt-
skyddsläkaren iakttagelserom

kan betydelse försom vara av
smittskyddsverksamheten och
samråda med honom beslutom
och andra viktiga åtgärder av
betydelse för smittskyddet. Om
beslut eller åtgärd kaninte av-
vaktas fara får samrådutan un-
derlåtas. I sådant fall skall smitt-
skyddsläkaren underrät-snarast

beslutet eller åtgärden.tas om
Före beslut eller åtgärd årsom

betydelse för enskild skallav
dock samråd alltid äga rum.

15 §
Efter underrättelse från

smittskyddsläkaren smittaattom
sprids eller misstänks spridas
från smittkälla miljön skalli den
eller de nämnder till-utövarsom

kommuneninom miljö-översyn
och hälsoskyddet vidta de åtgär-
der behövs för spåra ochattsom
eliminera smittkällan.

Beträjfande smittutredning
och smittbekämpning avseende
andra djur sådana sällskaps-än
djur innehas privatper-som av
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bestämmelser ifinnssoner
lagen1980:369,epizootilagen

bekämpande1983:738 avom
lagenochdjurhossalmonella

påprovtagning1992:1683 om
djur, m.m.
§16

förnödvändigtdet attOm är
smittsamspridningförhindra av

deeller nämn-denfårsjukdom
tillsyn inomder utövarsom

ochmiljö-kommunen över
före-förstöralåtahälsoskyddet

låtaochpersonligmål naturav
innehassällskapsdjuravliva som

privatpersoner.av
nämnderdeellerDen som

kommunentillsyn inomutövar
hälsoskyddetochmiljö-över

tillskälig ersättningskall utge
beslutdrabbatsden ettavsom

beslutellerförstöring ett omom
sällskapsdjur.avliva ettatt

denkraftiträderlagDenna



48 Författningsfâirslag SOU 1999:51

3 Förslag till

ändring i livsmedelslagenLag om

1971 11

Härigenom föreskrivs det livsmedelslageni 1971:511att skall införas
paragraf, b följande lydelse.25en ny av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

b25 §
illsynsmyndighetenT skall

skyndsamt informera smitt-
skyddsläkaren iakttagelserom

kan betydelse försom vara av
smittskyddsverksamheten och
samråda med honom beslutom
och andra viktiga åtgärder som
berör smittskyddet. Om beslut
eller åtgärd kaninte avvaktas

fara får samråd underlåtas.utan
sådantI fall skall smittskydds-

läkaren underrättassnarast om
beslutet eller åtgärden. Före
beslut eller åtgärd ärsom av
betydelse för enskild skall dock
samråd alltid äga rum.

Efter underrättelse frånen
smittskyddsläkaren smittaattom
sprids eller misstänks spridas

livsmedel skall tillsyns-genom
myndigheten vidta de åtgärder

behövs för spåra och eli-attsom
minera smittkällan.

Denna lag träder krafti den
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tillFörslag4

16831992:ändring i lagenLag omom

djur,påprovtagning m.m.

påprovtagning1992:1683i lagendetföreskrivsHärigenom att om
följande lydelse.paragraf, 7införasskalldjur, a aven nym.m.

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

7a§
underrättelseEfter aven

djursmittskyddsläkaren attom
spridasprider eller misstänks

tillöverföraskansmitta som
jord-skallmänniskor Statens

beslutbruksverk eller, efter av
erfor-länsstyrelsen vidtaverket,

förderliga åtgärder att
förhindra smittspridning.

sådana säll-Såvitt gäller
skapsdjur innehas pri-som av

bestämmelserfinns ivatpersoner
miljöbalken 1998:808.

denkraftträder ilagDenna
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tillFörslag5

brottsbalkeniändringLag om

brottsbalken skall införaskap.3det iföreskrivsHärigenom att en ny
lydelse.följandeparagraf, 8 a av

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

8 §a
elleruppsåtligenDen avsom

oaktsamhet någonutsätter
för fara smittasattannan av

förlivshotande sjukdom döms
orsakande smittfara tillav
fängelse högst jjøra år. Vadi som

gäller inte,sagts omnu
straffbelagd medgärningen är

ellerenligt 1-3
den,Har vilken gärning-mot

begåtts, informerats gär-en om
ochsjukdomningsmannens

smittrisken ändock samtycktmen
till för farasigutsättaatt att

skall dömas tillsmittas inte

ansvar.

kraft denlag träderDenna i
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tillFörslag6

14731988:i lagenändringLag omom
iHIV-smittabeträffandeundersökning

brottmål

undersökning1988:1473lagenfrågaiföreskrivsHärigenom omom
haskallrubrik §lagens 1brottmåli samtHIV-smitta attbeträffande

följ ande lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

under-1988:1473Lagunder-1988:1473Lag omom
beträffandesökning smitt-vissaibeträffande HI V-smittasökning

brottmålsjukdomar ibrottmål samma
1§

kan miss-skäligenDenmiss-kanskäligenDen somsom
sexualbrott, varige-tänkas förvarige-sexualbrott, ettförtänkas ett

all-ellerhivinfektionhumantinfektion HIV annannomavnom
kunnatvarlig blodsmitta harkunnatharimmunbristvirus

skalltill målsäganden,överförasskallmålsäganden,överföras till
så-avseende påundersökas medså-avseende påundersökas med

målsägandeninfektion,danmålsägandeninfektion,dan omom
det.begärbegär det.

förstaUndersökning enligtförstaenligtUndersökning
målsägandensskallstycket påmålsägandensstycket skall på

denske i frågabegärandenfråga ävenibegäran ske även omom
förmisstänktskäligenförmisstänkt ärskäligenär somsom

det påbrott,någotpådet annatbrott,något annat omom
omständig-grund särskildaomständig-särskildagrund avav

befaras hivinfektionheter kaninfektionbefaras attheter kan att av
blodsmittaallvarligellertillöverförashar kunnatHIV annan

måls-överföras tillhar kunnatbrottet.målsäganden genom
brottet.äganden genom

kraft denlag träder iDenna



SOUörfattningsförslag 1999:5152 F

tillFörslag7

i ordningslagenändringLag om

1993:1617

och ordningslagen 1993: 1617kap. § 4 §2 3Härigenom föreskrivs att
skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

3§
Med offentlig tillställningtillställningMed offentlig en-

dennaenligt lagligt denna lag avsesavses
tävlingar och uppvisningaruppvisningarochtävlingar

ochi idrott,i och idrott, sportsport
danstillställningar,danstillställningar,
tivolinöjen festtâg,ochoch festtåg,tivolinöjen
marknader ochmarknader och mässor,mässor,

samtsamt
andra tillställningartillställningarandra som som

allmännaallmänna inteinte är attär att anse somsomanse
cirkusföre- sammankomster eller cirkusföre-sammankomster eller

ställningar.ställningar.
Som offentlig tillställning

skall sådan tillställ-även anses
med hänsyn till utform-ning som

inredning eller beskaffen-ning,
het lokalden elleri övrigt av
plats där den skall ochäga rum
den verksamhet förekommersom
eller avsedd förekommaär att
eller omständighet ärannan
särskilt ägnad underlätta föratt
besökare ha sexuelltatt um-

lokalen eller på platsenigänge
med besökare.annan

skalltillställning För tillställning skallFör attatt enen
offentligkrävs den krävs denoffentlig att attanses somanses som
föreller anordnas allmänheten elleranordnas för allmänheten

till allmänhetenallmänheten tillträde har tillträde tillharatt att
den.den.

till- tillställningEn tillställning till vilken En till vilken till-
trädet begränsatträdet krav kravbegränsat ärär genom genom
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medlemskap iinbjudan,påmedlemskap i eninbjudan,på en
villkorellerföreningviss annatvillkorellerföreningviss annat

tillställ-docktillställ- attärdock som enanseär att ensomanse
till-harallmänhetenningtill-harallmänhetenning somsom

tillställningentill,trädetillställningentill,träde omom
deluppenbarligen ärdel rö- enuppenbarligen avenär enaven

uteslu-verksamhetrörelseuteslu-verksamhetrelse varsvars
ibestårväsentligentande elleribestårväsentligentande eller

det-tillställningaranordnadet-tillställningar attanordna avatt av
till-gällerslag. Detsammatill-gäller ta omslag. Detsammata om

tillhänsynmedställningentillhänsynmed om-ställningen om-
den kretsfattningen ägerkretsden ägerfattningen somavsomav

gällervillkortillträde, degällervillkortillträde, de somsom
liknandeandratillträdet ellerförliknandeandraellerför tillträdet

jämställaomständigheterjämställa är attomständigheter är att
tillställning.sådanmedtillställning.med sådan

4§
sammankomsterAllmännasammankomsterAllmänna

tillställ-offentligasådanaochfårtillställningaroñentligaoch
3 §kap.2ipåanordnas ningartillståndinte som avsesutan

får intestycketförsta 1-5 utanoffentliga platser.
offentligaanordnas påtillstånd

platser.
tillställningOffentlig som

stycketandrakap. 3 §2iavses
offentligpåanordnasfår inte

plats.
offentliganordnaTillståndoffentlig attanordnaTillstånd att

krävs itillställning även annatikrävs annattillställning även
det frågafall, ärfrågadetfall, omär omomom

danstillställningar,offentligadanstillställningar,offentliga
ellermarknadertivolinöjen,ellermarknadertivolinöj en,
ellernöjestillställningarliknandeellernöjestillställningarliknande

ieller uppvisningartävlingariuppvisningartävlingar eller
professionellellerprofessionell motorsportellermotorsport

skedet kanbrottning. Om utanskedet kanbrottning. Om utan
säkerhetochfara för ordningsäkerhetochför ordningfara

emellertidtrafiken, fåreller föremellertidfårför trafiken,eller
skyldig-befrias frånanordnarenskyldig-frånbefriasanordnaren

enligttillståndsökahetenenligttillstånd attsökaheten att
för tillställningstyckedettatillställningfördetta stycke avav

befrielsebeslutslag. Ettvisstbefrielsebeslutslag.visst Ett omom
villkor.förenas medfårvillkor.förenas medfår
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sammankomst allmänallmän En sammankomstEn
första stycket i första stycket4 1 §i 1 § 4som som avsesavses

ellereller cirkusföreställning får cirkusföreställning fårenen
med hållas tillstånd,hållas tillstånd, den den medutanutan om om

hänsyn deltagar- hänsyn till dettill väntade väntade deltagar-det
och antalet, denplatsen utvalda platsen ochantalet, den utvalda

tiden förtiden sammankomstenfor sammankomsten samt samt
de fore- de anordningar före-anordningar avses som avsessom

kankommakomma kan ägaäga utan antas utanantas rum rum
fara säkerhet fara för ordningför och och säkerhetordning

eller för trafiken.eller för trafiken.

Denna lag träder kraft deni
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tillFörslag8

sekretesslageniändringLag om

1980:100
sekretess-kap. 2 §14och 2 §§kap. l samt7föreskrivsHärigenom att

lydelse.följandeskall ha1001980:lagen

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

7 kap.
§1

integäller,Sekretessintegäller,Sekretess an-oman-om
hälso-inomföljer 2hälso- natinomföljer 2 avnat av

uppgiftförsjukvårdenochuppgiftförsjukvårdenoch omom
and-hälsotillstånd ellerenskildsand-ellerhälsotillståndenskilds

förhållanden,personligaförhållanden,personliga omraomra
uppgiftenstår klartdet inteuppgiften attklartdet inte står att

enskildedenkan röjasenskilde utan attdenkan röjas attutan
närstående li-honomeller någonnärstående li-honomeller någon

gäller ider Detsammaigällerder Detsamma an-men.an-men.
verksamhet, så-medicinskså-verksamhet,medicinsk nannan

ochrättsmedicinsk rätts-ochrättsmedicinsk rätts- somsom
inse-psykiatrisk undersökning,inse-undersökning,psykiatrisk

köns-fastställandemination,köns-fastställandemination, avav
sterilisering,tillhörighet, abort,sterilisering,tillhörighet, abort,

smitt-åtgärderkastrering,smitt- motåtgärderkastrering, mot
ärendenochsjukdomarärendenochsjukdomar sammasamma

be-uppgiftnämnd medhosbe- attuppgiftmednämndhos att
patientnämndsverksamhet.drivapatientnärrmdsverksamhet.driva

stycketenligt förstaSekretessstycketförstaenligtSekretess
verksamhetsådangäller också iverksamhetsådangäller också i

innefattarmyndighethosinnefattarhos myndighet somsom
ellerbeslut iomprövningellerbeslut iomprövning avav
ellerallmänsärskild tillsyneller överallmänsärskild tillsyn över

sjukvård.enskild hälso- ochsjukvård.ochenskild hälso-
verksamhetSekretess gäller iverksamhetgäller iSekretess

omhändertagandeomhändertagande avavsersomavsom avser
enskildpatientjoumal inomenskildpatientjournal inom
uppgiftsjukvård förhälso- ochuppgiftförsjukvårdhälso- och

hälsotillstånd ellerenskildsellerhälsotillståndenskilds omom
förhållanden.personligaandraförhållanden.personligaandra

fårhinder sekretessenUtanfårsekretessenhinderUtan avav
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uppgift lämnasoch till hälso- ochuppgift lämnas till hälso-
sjukvårdspersonaluppgiften uppgiftensjukvårdspersonal om om
behövs för behandlingbehandling vård ellerbehövs för vård eller
och det synnerlig viktoch det synnerlig vikt ärär att attavav
uppgiften lämnas.uppgiften lärrmas.

frågauppgift allmän I uppgift allmänfråga i iI omom
handling gällerhandling i SekretessenSekretessen igäller
högst sjuttio år.högst sjuttio år.

eller landstingskommunal ellerlandstingskommunal EnEn
kommunalmyndighet myndighetkommunal som som
bedriver verksamhetbedriver iverksamhet iavsessom som avses

uppgift första stycket fårförsta lämna uppgiftstycket får lämna
tilltill myndighet sådan myndighetsådan en annanen annan
för forskningför forskning framställning eller framställningeller

statistik ellerför administra- för administra-statistik ellerav av
tion verksamhetsområdet, tion på verksamhetsornrådet,på om om
det enskil- det kaninte kan den inte den enskil-antasantas att att
de närstående de eller någoneller någon honom honom närstående

liderlider uppgiften Vi-röjs. uppgiften röjs. Vi-men ommen om
dare dare fårfår hinder sekre- hinder sekre-utan utanav av

enskildtill uppgift lämnasuppgift lämnas till enskildtessen tessen
enligt enligtvad föreskrivs i lagen vad föreskrivs i lagensomsom
1984:1140 1984:1140insemination, insemination,om om
lagen lagen1988: undersök- 1988:141473 73 undersök-om om

beträffandebetrá/fande HIV-smittaning i ning vissa smittsam-
brottmål, sjukdomar1991:1129lagen brottmål ochiom ma

och lagen 1991:1129rättspsykiatrisk vård smitt- rättspsy-om
skyddslagen 72. kiatrisk vård.1988: hinder14 Utan av

sekretess får också uppgifter
lämnas enlighet med vadi som

föreskrivs smittskyddslageni
1999:000.

2§
Sekretessen enligt gäller Sekretessen1 § enligt 1 § gäller

inte inte
beslut ärende enligt besluti i ärende enligt

lagstiftningen psykiatrisk lagstiftningen psykiatriskom om
tvångsvård eller rättspsykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk
vård, frihets- vård, beslutetbeslutet angår angår frihets-om om
berövande berövandeåtgärd, åtgärd,

beslut enligt smittskydds- beslut enligt smittslcydds-
lagen lagen1988:1472, beslutet 1999:000, beslutetom om
angår frihetsberövande åtgärd angår frihetsberövande åtgärd
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34 §föreskrifter enligtellersjukdom änoch annanavser
smittskyddslagen,tillbilagan1.3iangessom

nämnda lag,
ärendebeslut iärende ansvarbeslut i omansvarom

personal in-behörighet förellerpersonal in-förbehörigheteller
sjukvården,ochhälso-sjukvården,ochhälso- omom

omhän-beslut frågai4.omhän-frågabeslut i om4. om
återlämnandeellerdeltagandeåterlämnande avdertagande eller av

patientjoumal.patientjoumal.
ärendeanmälan iBeträffandeärendeianmälanBeträffande

förbehörighetellerförbehörigheteller ansvaromansvarom
sjuk-ochhälso-personal inomsjuk-ochhälso-personal inom

förgäller sekretessvårdenförsekretess upp-vården gäller upp-
detigifter ldeti 1gifter omsom avsesomavsessom

uppgiftendenkanuppgiften attantasdenkan somattantas som
närstå-någon honomellernärstå- rörhonomeller någonrör

betydandeliderendebetydandelider omende menommen
uppgiften röjs.uppgiften röjs.

14 kap.
§2

hindrar inteSekretess attintehindrarSekretess att
uppgift falli änannatfalluppgift avsesi än somannat avsessom

myndighet,tilllämnasi §1myndighet,till om§ lämnasi l om
förbehövs däruppgiftenfördärbehövsuppgiften

förundersökning, rätte-förundersökning, rätte-
disciplinansvarärendegång,disciplinansvarärendegång, omom

anställningfrånskiljandeelleranställningfrånskiljandeeller
rättsligtjämförbartellerrättsligt annatjämförbarteller annat

myndighetenförfarande vid motmyndighetenvidforfarande mot
deltagande irörande hansnågondeltagande irörande hansnågon

myndig-vid denverksamhetenmyndig-vid denverksamheten
förekommer,där uppgiftenhetförekommer,uppgiftendärhet

ellerbeslutomprövningellerbeslutomprövning avav
därmyndighetdenåtgärddärmyndighetdenåtgärd avav

elleruppgiften förekommer,ellerförekommer,uppgiften
eller revisiontillsynrevision överellertillsyn över

uppgiftenmyndighet därhos denuppgiftenmyndighet därdenhos
förekommer.förekommer.

hindrar inteSekretess attintehindrarSekretess att
ellermuntligtuppgift lämnas iellermuntligtiuppgift lämnas

sakkunnigskriftligt yttrandesakkunnigyttrandeskriftligt avav
myndighetdomstol ellertillmyndighetellertill domstol somsom

förundersökning ibedriveriförundersölmingbedriver
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brottmål. brottmål.
Sekretess hindrar inte Sekretess hindrar inteatt att

uppgift uppgiftenskilds adress, tele- enskilds adress, tele-om om
fonnummer arbetsplats läm- fonnummeroch och arbetsplats läm-

tilltill myndighet, myndighet,nas om nasen en om
uppgiftenuppgiften där for behövsbehövs där för

delgivning delgivnings- delgivningenligt enligt delgivnings-
lagen 1970:428. Uppgift hos lagen 1970:428. Uppgift hos
myndighet myndighetdriver tele- driver tele-som som
verksamhet enskilds tele- verksamhet enskilds tele-om om
fonnummer får dock, den fonnummer får dock, denom om
enskilde hos myndigheten begärt enskilde hos myndigheten begärt

abonnemanget skall hållas abonnemanget skallatt hållasatt
hemligt och uppgiften omfattas hemligt och uppgiften omfattas

sekretess enligt kap. § sekretess9 8 enligt kap.9 8 §av av
tredje stycket, endastlämnas tredje stycket, lämnas endastut ut

den myndighet begär den myndighet begärom som om som
uppgiften finner kandet uppgiften finner det kanatt antas att antas

den söks för delgivning den söks för delgivningatt attsom som
håller sig undan eller det håller sig undan eller detatt att

finns synnerliga skäl. finns syrmerliga skäl.annars annars
Sekretess hindrar inte Sekretess hindrar inteatt att

uppgift misstankeangår uppgift angår misstankesom om som om
brott lämnas åklagarmyndig-till brott lämnas till åklagarmyndig-
het, polismyndighet eller het, polismyndighet ellerannan annan
myndighet har ingripa myndighet har ingripaatt attsom som

brottet, fängelse före- brottet, fängelsemot före-är mot ärom om
skrivet för dettabrottet och kan skrivet för brottet och detta kan

föranleda påföljd föranledaantas påföljdän antas änannan aiman
böter. böter.

För uppgift omfattas För uppgift omfattasavsom som av
sekretess enligt kap. sekretess7 l-6, 33 enligt kap.7 1-6, 33
och 34 §§, kap. första8 8 § och 34 §§, kap.8 första8 §
stycket, 9 eller eller kap.15 § 9 stycket, eller9 15 eller§ 9 kap.
4 eller 7 första eller andra eller8 § 4 7 första8 § eller andra
stycket eller andra stycket9 § stycket eller 9 § andra stycket
gäller vad föreskrivs fjärdei gäller vad föreskrivs i fjärdesom som
stycket endast såvitt angår miss- stycket endast såvitt angår miss-
tanke brott för vilket inte tanke brott förär vilket inte ärom om
föreskrivet lindrigare straff föreskrivet lindrigareän straff än
fängelse i två år. Dock hindrar fängelse i två år. Dock hindrar
sekretess enligt kap. 33 sekretess7 enligt kap.7 33
eller 34 § inte uppgift eller 34 § inteatt uppgiftattsom som
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enligtmisstanke brottangårenligtbrottmisstankeangår omom
brottsbalkeneller 6 kap.4 motbrottsbalkeneller kap. mot64

århar fylltintenågonår artonfylltharnågon inte arton somsom
åklagarmyndighettilllämnasåklagannyndighettilllämnas

hellerpolismyndighet. Inteellerpolismyndighet.eller
kap.enligt 7sekretesshindrar

uppgifteller §§ 41 att som
enligtbrottmisstankeangår om

ellerbrottsbalkenkap. 8 §3 a
överföringrörandebrottannat

överföringförsök tilleller av
sjukdom isådan avsessom

tilllagrum lämnasnämnda
polis-elleråklagarmyndighet

myndighet.
styckenafjärdeTredje ochstyckenafjärdeTredje och
omfattasuppgiftgäller inteomfattasuppgiftgäller inte somsom

9 §enligt 9 kap.sekretess§9kap.enligt 9sekretess avav
första stycket.första stycket.

§kap. lenligt 7Sekretess§kap. 1enligt 7Sekretess
stycke-första och tredjeoch 4 §stycke-tredjeochförstaoch 4 §

uppgifthindrar inteuppgift atthindrar inte omatt naomna
årfylltenskild, inteår artonfylltenskild, inte arton somsom

missbrukarfortgåendeellermissbrukarfortgåendeeller somsom
flyktiganarkotika elleralkohol,flyktigaellernarkotikaalkohol,

närståendelösningsmedel, ellernärståendeellerlösningsmedel,
myndighetlämnas fråntill dennemyndighetfråntill denne lämnas

ochsjukvårdenhälso- ochinomochsjukvårdenhälso- ochinom
sådansocialtjänsten tillsådantillsocialtjänsten annanannan

behövs förmyndighet, detför attbehövsdetmyndighet, att omom
nödvändigenskilde skall fådennödvändigfåskallenskildeden

behandling ellervård, annatellerbehandlingvård, annat
frågagäller istöd. Detsammafrågagäller istöd. Detsamma

lämnande uppgiftuppgiftlämnande om gra-avomgra-omavom
närstående tillellervid kvinnatillnärståendeellervid kvinna

förbehövshenne, detförbehövsdethenne, enomenom
skydd förtillnödvändig insatsskydd förtillnödvändig insats

det väntade barnet.det väntade barnet.

denkraftträder ilagDenna
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till9 Förslag
ändring i lagen 1971:289Lag omom

förvaltningsdomstolarallmänna

lagen 1971:289 allmänna förvalt-§ iHärigenom föreskrivs 18att om
lydelse.följ andeningsdomstolar skall ha

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

18§
domför med Länsrätt domför medLänsrätt ärär en en

lagfaren domarelagfaren domare ensam ensam
åtgärdåtgärd närnär en-som avser som avser en-

dast dast måls beredandemåls beredande vidtages, vidtages,
med vid sådant förhörvid förhör vitt- medsådant vitt-

ellereller begärts sakkunnigsakkunnig begärtsnene som som
länsrätt,länsrätt,av annan av annan

vid beslutvid beslut en-som avser som avser en-
dast fel- dast rättelserättelse felrälming, felrälming, fel-avav
skrivning skrivningeller uppenbart eller uppenbartannat annat
förbiseende, förbiseende,

vid4. vid beslut inte beslut inteannat annatsom som
innefattar innefattarslutligt avgörande slutligt avgörandeav av
mål. mål.

detOm det påkallat Om inte påkallatinte är ärav av
särskild målet särskildanledning anledning måletprö-att prö-att

fullsuttenfullsutten länsrätt länsrättärrätt, rätt, ärvas av vas av
domfördomför domaremed lagfaren med lagfaren domareen en

vid beslut inne- vid beslutinte inne-inteensam ensamsom som
fattar fattarmålet i sak. prövningprövning målet sak.iav av

Åtgärder Åtgärderendast endastavsersom som avser
beredandet beredandetmål och mål ochett ettsomav av som
inte sådant slag de bör inte sådant slag de börär äratt attav av
förbehållas får förbehållaslagfarna domare lagfarna domare får
utföras utförastjänsteman tjänstemanav en annan av en annan
vid länsrätten tillräcklig vid länsrättenhar har tillräckligsom som
kLmskap kimskapoch erfarenhet. och erfarenhet.Närma- Nänna-

bestämmelser bestämmelserdetta med- detta med-re om re om
delas delasregeringen. regeringen.av av

Vad andra stycket Vadi i andra stycketsägs sägssom som
gäller avgörande sak gällervid i vid avgörande i sakäven även
av av
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beskaffenhet,enkelmålbeskaffenhet,enkelmål avav
1994:466mål enligt lagen2.1994:466lagenmål enligt

tvångsåtgärder isärskildatvångsåtgärder isärskilda omom
la-enligtbeskattningsförfarandet,enligt la-beskattningsforfarandet,

betalnings-l978:880betalnings-1978:880 omgenomgen
ochtullarför skatter,säkringochtullarskatter,säkring för av-av-

fastig-enligtbesiktninggifter,fastig-enligtbesiktninggifter, omom
152,hetstaxeringslagen 1979: l152,1979:1hetstaxeringslagen

frånundantagandehandlingsfrånundantagandehandlings omom
skatterevisiontaxeringsrevision,skatterevisiontaxeringsrevision,

ochgranskningellerochgranskningeller omannanomannan
läm-skyldighetfrånbefrielse attläm-skyldighetfrånbefrielse att

hand-upplysningar, visahand-visaupplysningar, uppnauppna
kontrolluppgifteller lämnalingkontrolluppgiftling eller lämna

skatteförfattningama,enligtskatteförfattningama,enligt
omedelbartmålomedelbartmål om-omom-om

lagenhändertagande enligt 6 §lagen6 §enligthändertagande
särskilda bestäm-l990:52 medsärskilda bestäm-med1990:52

målvårdmelsermålvårdmelser omunga,om avomunga,avom
enligtflyttningsförbudtillfälligtenligtflyttningsförbudtillfälligt

mållag,§27mållag,§27 ome-omsammaome-omsamma
enligtomhändertagandedelbartenligtomhändertagandedelbart

vård1988:870lagen§vård 131988:870§ lagen13 omom
målfall,missbrukare i vissamålfall,missbrukare i vissa avav

§enligt 36tillfällig isoleringomhändertagandetillfälligt omom
000,smittskyddslagen 1999:smittskyddslagenenligt §37

1991:1128lagenmål enligt 33 §§33mål enligt1988:1472,
måltvångsvård,psykiatriskpsykiat-1991:1128lagen omom

stycket 2-4förstaenligt 18 §18 §enligtmåltvångsvård,risk
vården intefall dådesåvittdesåvitt2-4första stycket avseravser

särskildmedhar förenats ut-förenatsharfall då vården inte
lageneller 5skrivningsprövningutskrivningspröv-med särskild

rättspsykiatrisk1991:11291991:1129eller lagenning 5 om
uppsiktförvar ochvård, målmålvård,rättspsykiatrisk omomom

1989:529,utlänningslagenenligtutlän-enligtuppsiktförvar och
1974:202enligt lagenmålmål1989:529,ningslagen omen-

målstrafftidberäkningberäk-1974:202lagenligt m.m.,avom
kri-1974:203enligt lagenenligtmålstrafftidning omm.m.,av

målminalvård anstaltikriminal- samt1974:203lagen en-om
1963:193lagenligtenligtmålvård anstalti samt samar-om

Finland, Is-med Danmark,betesamarbete1963:193lagen om
verk-angåendeland och NorgeIslandFinland,med Danmark,

straffställighetverkställig-angåendeoch Norge av m.m.,
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het straffav m.m.,
mål enligt folkbokförings-folkbokförings-mål enligt

författningarna, röranderörande målförfattningama, mål pre- pre-
anstånd liminär skatt eller anståndliminär ellerskatt omom
avgifter med betala skatt eller avgiftermed skatt ellerbetala attatt

enligt skatteförfattningarna,skatteförfattningama,enligt
mål enligt 1992: 15281992:1528 lagenmål enligt lagen

offentlig upphandling,upphandling,offentlig omom
mål frågafrågamål av som avser en avavser ensom

betydelse för inkomstbeskatt-inkomstbeskatt-betydelse för
dockvärdet ningen, endast värdetningen, dock endast omom

vad yrkasmålet i måletyrkas ivad av somav som
uppenbarthälften inte hälftenöverstiger överstigeruppenbart inte

basbeloppet enligt lagenenligt lagenbasbeloppet avav
1962:381allmän för- allmän för-1962:381 omom
säkring.säkiing.

kraft denDenna lag träder i
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tillFörslag10

1989:225lagenändring iLag omom

smittbäraretillersättning

1989:225lagenoch 11 §§8 10föreskrivs 3Härigenom att om
lydelse.följandeskall hasmittbäraretillersättning

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3§
tillsmittbärare harEntill rättharsmittbärare rättEn

han må-smittbärarpenning,han mås-smittbärarpenning, omom
påfrån förvärvsarbeteavståpåförvärvsarbetefrån steavståte

grundgrund avav
läkarebeslut eller anvi-smittskydds-beslut enligt av

bestämmelser-åtgärd enligtsadlivsme-eller1988:1472lagen
1999:000smittskyddslagenföre-1971:511 eller idelslagen na

sjukdomoch det frågamedmeddelats ärskrifter har om ensom
smittskydds-22 §eller isistnämnda lag,stöd som avsesav

lagenellerläkarundersökning
föreskrifterbeslut ellersmittbärarenhälsokontroll som

stödmeddelats medharenligtbeslutgenomgår avattutan som
eller1971:511livsmedelslagentillsyftarhar fattats1 sommen
ellerläkarundersökningsmittadklarlägga han äratt om

hälsokontroll smittbärarenel-sjukdomsamhällsfarlig somav en
tillgenomgår och syftarhar sjukdom, smitta, attler ett somenen

sjuk-klarlägga han harskadasår eller om ensomannanen
sår ellerdom,han smitta,livsmedelkan ettgöra enensom

livs-skada kanmännisko- göratillotjänligthanterar annan som
medel han hanterarföda. som
otjänligt till människoföda.

8§
Smittbärarpenning fårfår sättasSmittbärarpenning sättas

smittbärarenned eller dras insmittbärareneller drasned in omom
råd läkareniakttar deförhållningsregler inteföljerinte som

meddelar enligt 26 §stöd smitt-medhar getts avsom
1999:000 ellerskyddslagen721 988.14smittskyddslagen

villkor samband medsärskilda isambandvillkor ieller särskilda
livsmedelslagenbeslut enligtlivsmedels-med beslut enligt ettett

1971:511 eller föreskrifterföreskrif-eller1971:511lagen som
meddelats med stöd sist-stöd harmedmeddelatsharter avsom

nämnda lag.lag.sistnämndaav
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10§
smittbärare har tilltill EnharEn smittbärare rätträtt

skälig resekost-resekost- ersättning förskälig förersättning
nader i samband med läkar-med läkar-nader sambandi

hälsokontroll, undersökning, hälsokontroll,undersökning,
vård, behandling ellervård, behandling eller annanannan

på motsvarande åtgärd sker påskeråtgärdmotsvarande somsom
grund bestämmelserna iigrund bestämmelserna avav
smittskyddslagen 1999:000 eller1472smittskyddslagen 1988:

1 livsmedelslagen 1971 1 eller1971 l :51eller livsmedelslagen
föreskriftermedde- har meddelatseller harföreskrifter somsom
med stöd sistnämnda lag.lats sistnämnda lag.med stöd avav

styck- Ersättning enligt förstaförsta styck-enligtErsättning
del inte till den deltill deninte ersätt- ersätt-et utgeset utges

förningför kan enligt kan enligtning utgesutges resanresan
lagen 1962:381allmän allmänlagen 1962:381 om om
försäkring,försäkring, 1976:380 lagen 1976:380lagen om om
arbetsskadefcirsälciing,arbetsskadeförsälqing, lagen lagen
1977:2651977:265 statligt statligtperson- om person-om
skadeskyddskadeskydd motsvarande eller motsvarandeeller
äldre lagstiftning.äldre lagstiftning.

11§
ansökanersättning EnEn ansökan ersättningom om

skallskall skriftligen hos den skriftligen hos dengörasgöras
allmänna försäkringskassaallmänna försälcringskassa som som

i 12i 12 angesanges
TillTill ansökan ansökansmitt- smitt-enen om om

bärarpenning på bärarpenninggrundas grundas påsom som
förhållandebeslut skall fogasenligt § 3 §3 1 Iien som anges
skall fogaskopia eller eller kopiabeslutet intyg intygettettav

beslutetmed uppgift beslutets styrker behovetinne- av somom
åtgärden.håll. av
TillTill ansökan ansökansmitt- smitt-enen om om

bärarpenning på bärarpenninggrundas grundas påsomsom
förhållande beslut enligt3 § 2 3 § 2 skall fogasiangessom en
eller resekost- kopia beslutetansökan eller intygetten avom
nadsersättning fogas med uppgiftskall beslutetsin- inne-ett om

håll.den företagna åtgärden.tyg om
Till ansökan smitt-en om

bärarpenning grundas påsom
företagen läkarundersökning
eller hälsokontroll isom anges
3 § 3 eller ansökanen om
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resekostnadsersättning skall fo-
den företagnaintygett omgas

åtgärden.

kraft denträderlag iDenna

3 19-0619SmittskydddpiA
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tillFörslagll

lagen 1988:870ändring iLag omom

i vissa fallmissbrukarevård av

missbru-1988:870 vårdlagen26 §föreskrivsHärigenom att om ava
följande lydelse.skall hafallkare i vissa

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

26a§
tillhör hälso-Får någonhälso-tillhörFår någon somsom

ochoch sjukvårdspersonalenochsjukvårdspersonalen äroch är
LVM-hemverksam vidLVM-hemverksam vid ettett

kännedom harintagenharkännedom intagen attatt om enenom
sådan smittsam sjukdomsjukdomsådan smittsam somensomen

enligt andra stycket2 §smittskyddslagen smitt-enligt
skyddslagen 1999:000samhälls-1988:1472 utgörutgör en
allmänfarlig sjukdom,skall denfarlig sjukdom, smittsamsom
skall den förestår vårdenvid hemmetförestår vården som
vid underrättas, dethemmetklartdet stårunderrättas, inte omom

finnsstår klart det intesmitt- interisk fördet finnsinte attatt
risk för smittspridning.spridning.

kraft denlag träder iDenna
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tillFörslag12

1990:52 medi lagenändringLag om
vårdbestämmelsersärskilda av ungaom

bestäm-l990:52 med särskildalagen§12föreskrivsHärigenom att
lydelse.följandeskall havårdmelser ungaavom

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

12§
på nå-vårdFörpå nå-vårdFör unga somavunga somav
behö-grund i §3behö-§i 3grund angessomgonangessomgon

under särskiltståsärskiltstå under noggrannvernoggrannver
särskildaskall det finnastillsynsärskildafinnastillsyn skall det

ungdomshem.ungdomshem.
beslu-socialnämnden harOmbeslu-socialnämnden harOm

den skall vistas iiskall vistas ettattden tatettatttat ungeunge
stycketi förstahemstycketförstaihem som avsessom avses

institutionsstyrelseskall Statensinstitutionsstyrelseskall Statens
plats sådant hem.anvisa ihem.sådant ettanvisa plats i ett

hälso-tillhörFår någonhälso-tillhörnågonFår somsom
ochsjukvårdspersonalenochoch ärsjukvärdspersonalen äroch

särskiltVerksam vidsärskiltvid ettverksam ett ung-ung-
dendomshem kännedomden attkännedomdomshem att omom

sådan smittsamharsmittsamhar sådan unge enunge en
andrasjukdom enligt 2 §smittskydds-sjukdom enligt somsom

smittskyddslagenstycket1988:1472lagen utgör en
allmänfarlig1999:000skallsjukdom, utgörsamhällsfarlig

skall före-sjukdom,under- smittsamför hemmetföreståndaren
under-ståndaren för hemmetklartstårdet inte atträttas, om

klartdet stårinteför smitt-risk rättas, attdet inte finns om
det finns risk för smitt-intespridning.
spridning.

kraft denlag träder iDenna
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tillFörslag13

1998:603lagenändring iLag omom

ungdomsvårdslutenverkställighet av

1998:603 verkställighetlagen19 §föreskrivsHärigenom att avom
lydelse.följ andeskall haungdomsvårdsluten

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

19§
behöverden dömdeOmbehöverdömdeOm den

och sjukvård, skall hanhälso-skall hansjukvård,hälso- och
vårdas enligt de anvisningaranvisningarvårdas enligt de somsom

läkare. nödvändignödvändig Kanläkare. Kan ges avges av
undersökning behandlingochbehandlingochundersökning

lämpligen genomföras vidintevidgenomförasinte lämpligen
särskildadet ungdomshemmet,ungdomshemmet,det särskilda

bör den allmänna sjukvårdensjukvårdenbör den allmänna an-an-
litas. det behövs, får denOmfår denlitas. behövs,Om det
dömde föras till allmäntallmäntdömde tillföras över ettöver ett

tillhörsjukhus. Får någontillhörsjukhus. någonFår somsom
hälso- och sjukvårdspersonalensjukvårdspersonalenhälso- och
och verksam vid särskiltsärskiltoch vidverksam är ettär ett
ungdomshem kännedomkännedomungdomshem attatt omom
den dömde har sådan smitt-sådan smitt-den dömde har enen

sjukdom enligt 2 §enligtsjukdom smitt- sam somsam som
smittskyddslagenandra stycket72skyddslagen 1988: 14 utgör

1999:000 allmänfarligskallsjukdom,samhällsfarlig utgören
sjukdom, skall denvidvårdenden förestår smittsam somsom

förestår vården vid hemmetdet intehemmet underrättas, om
underrättas, det står klartrisk intefinnsstår klart det inteatt om

det finns förFöreskrifter inte risk smitt-för smittspridning. att
Föreskrifterspridning.tvångsvård ipsykiatrisk om psy-gesom

lagenkiatrisk tvångsvård ilagen 1991:1129 rätts- gesom
1991:1129 rättspsykiatriskpsykiatrisk vård. om
vård.

det finns anledning tilltill Omfinns anledningOm det
förstadet, skall den enligtenligt förstadet, skall den somsom

stycket vistas utanför detutanför detstycket vistas
särskilda ungdomshemmet ståståsärskilda ungdomshemmet
under bevakning ellerellerunder bevakning vara vara
underkastad särskilda föreskrif-föreskrif-underkastad särskilda
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vistelse skallför sådanTidenskallvistelsesådanTiden för ter.ter.
verkställighetstiden.räknas in iverkställighetstiden.räknas iin

fråga behandlingenIbehandlingenfrågaI avomavom
så-har förts tilldentill så- överförtsden har över ensomensom

sjukvårdsinrättningdansjukvårdsinrättningdan som av-som av-
andraförsta stycketi 6 §andrastycketförstai 6 § sesses

rättspsykiat-lagenmeningenrättspsykiat-meningen lagen omom
psykiatriskvård för frivilligriskpsykiatriskfrivilligrisk vård för

föreskrifterna itillämpasvård,iföreskrifternavård, tillämpas
1991:1128lagen18-241991:112818-24 §§ lagen omom

tvångsvårdpsykiatrisktvångsvård samtpsykiatrisk samt
andra stycketbestämmelsen i 8 §stycketandrabestämmelsen 8 §i

Vårdrättspsykiatrisklagenvårdrättspsykiatrisklagen omom
befogenhet för insti-Statensinsti-befogenhet för Statens omom

tutionsstyrelse beslutabeslutatutionsstyrelse attatt omom
särskilda restriktioner.restriktioner.särskilda

kraft denträder ilagDenna
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tillFörslag14

1974:203i lagenändringLag omom

anstaltkriminalvård i

1974:203 kriminalvård ilagen§37Härigenom föreskrivs att an-om
lydelse.följandestalt skall ha

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

37§
behöverOm intagenbehöverOm intagen enen

skallhälso- och sjukvård, hanskall hansjukvård,hälso- och
vårdas enligt de anvisningaranvisningarvårdas enligt de somsom

läkare. erforderligerforderlig Kanläkare. Kan ges avges av
undersökning behandlingochbehandlingundersökning och
lämpligen ske anstalten böranstalten bör inomlämpligen ske inom
den allmänna anlitas.anlitas. sjukvårdenden sjukvårdenallmänna

det behövs, får förasföras Om intagenOm det behövs, får intagen
till allmäntsjukhus. Får sjukhus. Fårtill allmänt överöver

hälso- och sjukvårdspersonalsjukvårdspersonal in-hälso- in-och
kriminalvården kännedomkännedomkriminalvården omom

liderintagenliderintagen attatt om en av enav enom en
sådan smittsam sjukdomsådan sjukdomsmittsam som som
enligt stycketsmittskyddslagen 2 § andraenligt smitt-
skyddslagen 1999:0001988:1472 utgörutgör en sam-
allmänfarlig sjukdom,skallhällsfarlig sjukdom, smittsamstyres-
skalldetta, underrättas,underrättas styresmannenmannen om

till det står klart detmed hänsyndet behövs inte inteattomom
finns risk för smittspridning.fara skall spridas.för smittanatt
Föreskrifter psykiatriskpsykiatriskFöreskrifter omom
tvångsvård föri intagen itvångsvård for intagen ges en gesen
lagen 1991:1129lagen 1991:1129 rätts- rätts-omom
psykiatrisk vård.psykiatrisk vård.

Förlossningkvin- intagen kvin-Förlossning intagen avav
skallske på såvitt möjligt skeskall möjligt påsåvittna na

skall sjukhus.sjukhus. behövs, Om det behövs, skalldetOm
kvinnan godkvinnan tid före förloss- i tid före förloss-godi

till överförasdit eller ningen dit eller tillningen överföras
hon kan institution där hon kaninstitution där annanannan

erhålla lämpligerhålla vård. vård.lämplig
anledningföreligger där- Om föreligger där-Om anledning

till, skalltill, enligt första den enligt förstaskall den somsom
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andra stycket vistaseller utomvistasstycketeller andra utom
ellerbevakninganstalt stå underellerbevakninganstalt understå
före-underkastad särskildaföre-särskildaunderkastad varavara

skrifter.skñfter.
Beträffande behandlingenbehandlingenBeträffande avav

har förtsintagen, överförtshar överintagen, somensomen
sjukvårdsinrättningsådantillsjukvårdsinrättningsådantill enen

stycketförstai 6 §stycketförsta§i 6 avsessomavsessom
lagenmeningenandralagenmeningenandra

rättspsykiatrisk1991:1129rättspsykiatrisk1991:1129 omom
psykiatriskför frivilligvårdpsykiatriskfrivilligvård för

föreskriñema itillämpasvård,itöreskriftemavård, tillämpas
1991:1128lagen18-241991:1128lagen18-24 §§ omom

tvångsvårdpsykiatrisk samttvångsvårdpsykiatrisk samt
ochandrabestämmelserna §i 8ochandra8 §bestämmelserna i

lagentredje styckenalagenstyckenatredje
rättspsykiatrisk1991:1129rättspsykiatrisk1991:1129 omom

krimi-befogenhet förvårdkrimi-förbefogenhetvård omom
och regeringennalvårdsstyrelsenregeringenochnalvårdsstyrelsen
särskildabeslutasärskilda rest-besluta attrest-att omom

vissbeträffanderiktionerviss in-beträffanderiktioner enen
intagen.tagen.

kraft denträder ilagDenna
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tillFörslag15

1976:371ändring i lagenLag omom

häktade och anhållnabehandlingen av

mfl.

1976:371 behandlingenlagen4 §Härigenom föreskrivs att om av
lydelse.följandemfl. skall hahäktade anhållnaoch

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

4§
Vid behandlingen skall hän-skall hän-Vid behandlingen

till hälso-hälso- den häktadeshäktadestill den tastas synsyn
tillstånd. bedömsEn häktadtillstånd. häktad bedömsEn somsom
behöva hälso- sjukvård ellerbehöva sjukvård eller ochhälso- och

begär skallskall till- läkare till-begär läkare attatt somsom
kallas, skallmöjligt så möjligtkallas, skall så snartsnart somsom
undersökasundersökas läkare, inteläkare, inte av omomav

sådan uppenbarli- sådan undersökning uppenbarli-undersökning
onödig.onödig. ärär gengen
läkaresEn anvisningarEn läkares anvisningar om om

vårdensjuk häktad sjukvården häktad är ärav ensom somav en
häk- skall iakttas. Behöver den häk-skall deniakttas. Behöver

skall sådan tade sjukhusvård, skall sådantade sjukhusvård,
beredas honomhenne så eller henne såberedas ellerhonom

Föreskrifter möjligt. Föreskriftermöjligt. snartsnart somsom
finns psykiatrisk finnstvångsvård tvångsvårdpsykiatrisk omom

i lagen 1991:1129i lagen 1991:1129 rätts- rätts-om om
psykiatriskpsykiatrisk hälso- och vård. hälso- ochvård. Får Får
sjukvårdspersonalsjukvårdspersonal krimi- kri-inom inom
minalvården kännedomnalvården kännedom att attom en om

häktad liderhäktad smittsam smittsamlider enen av enav
sjukdomsmittskydds- enligt andrasjukdom enligt 2 §somsom
stycketlagen smittskyddslagen1988:1472 utgör en

sjukdom, skall 1999:000 allmänfarligsamhällsfarlig utgör
chefen förvaringslokalen sjukdom,för skall chefensmittsam
underrättas det för forvaringslokalendetta, underrät-omom
behövs till fara för detmed hänsyn står klart detintetas, attom

finns risk förskall spridas. smittspridning.intesmittanatt
detKan det befaras Kan befarasatt transport att transport

medför skadamedför för den häktades för denskada häktades
hälsa, behövshälsa, behövs läkares medgi- läkares medgi-
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tillvande transporten.vande till transporten.
häktadFörlossninghäktadFörlossning av enenav
ske påmöjligtskallkvinnaske påmöjligtskallkvinna omom

sjukhus.sjukhus.
tillanledningdet finnsOmtillanledningfinnsdetOm

andraenligtskall dendet,andraenligtskall dendet, somsom
påfjärde stycket vistasellerpåvistasstycketeller fjärde

bevakning.sjukhus stå underbevakning.undersjukhus stå

kraft denträder ilagDenna
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tillFörslag16

hälso-ändring i ochLag om

1982:763sjukvårdslagen
och sjukvårdslagen 1982:763hälso-29 §Härigenom föreskrivs att

skall lydelse.ha följ ande

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

29§
hälso- sjukvårdsjukvård Inom ochochhälso-Inom

det finnasskall någonskall det finnas någon som sva-som sva-
för verksamheten verksam-verksam-för verksamheten rarrar

hetschef. VerksamhetschefenVerksamhetschefenhetschef.
får dock bestämma diag-diag-får dock bestämma överöver
nostik eller behandlingbehandling vård ochnostik vård ocheller

enskilda endastendast patienterenskilda patienter avom omav
kom- han eller hon har tillräcklig kom-tillräcklighan eller hon har

och erfarenhet för detta.för detta.och erfarenhet petenspetens
ledningsuppgif- Ansvaret för ledningsuppgif-förAnsvaret

psykiatriska rörande den psykiatriskarörande den terter
tvångsvårdenläka- läka-tvångsvården utövasutövas av enav en

med specialistkompetensspecialistkompetensmed rere
ÄrÄr chefsöverläkare.verksam- verksam-chefsöverläkare.

hetschefenmed inte läkare medhetschefen läkareinte enen
sådan kompetens,dessa fullgörs dessasådan kompetens, fullgörs
uppgifterutsedd särskilt utsedduppgifter särskilt av enenav
chefsöverläkare.chefsöverläkare.

ledningsuppgif- för ledningsuppgif-AnsvaretförAnsvaret
rörandetvångsisolering enligt isolering oberoenderörande terter
samtycke72 och tillfällig isole-smittskyddslagen 1 988. 14 av

enligtmed specia- smittskyddslagenläkare ringutövas av en
1999:000listkompetens chefsöverläkare. läkareutövas av en

Är med specialistkompetens chefs-verksamhetschefen inte en
Äröverläkare.läkare verksamhets-med sådan kompetens,

chefenfullgörs uppgifter inte läkare med sådandessa en enav
kompetens, fullgörssärskilt chefsöverläkare dessautsedd upp-
giftereller befattningshavare särskilt utseddav enav en
chefsöverläkare.förordnats enligt 50 §som a

smittskyddslagen.

lag kraft denDenna träder i
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Bakgrund



êrswâ.:V Ei

...ggg. v94-...... .. ...MW,..,

x

fårf...:2:.;ä
ty at.:

;:,"§Yzi&#39;&#39;3.
3i.s::E

;.rñ-g:;4 sicáanaga;
vsxis.%a: Lü-vgtüöw

:R259323
:Law ade;Hg; nu-.gu v

Lrilzii wuÄQ-;
år



771999:51SOU

Inledningl

uppdragKommitténs1.1

1996:68direktiv Dir.1996septemberden 5beslutadeRegeringen om
utvärderinguppgiftmedkommitté göraattparlamentarisk avför enen

14721988:smittskyddslagenpåtonviktmedsmittskyddetsvenskadet
sinfinns iDirektivensmittskyddet.tillhörförfattningaroch Övriga som

del A.betänkandet,helhet i slutet av
vid bestäm-särskild viktfästakommitténskallSammanfattningsvis

smitt-konsekvenserekonomiskaochtvångsåtgärdermelserna avom
ochkartläggavidareingår ut-uppdragkommitténs attskyddsarbetet. I

sjuk-smittsammaspridningförhindraföråtgärdervärdera olika att av
böråtgärderolikaerfarenheterinternationella typervarviddomar, avav

internationellt smitt-beaktaocksåskallKommitténtilltas vara.
frå-analyseraochuppmärksammagenomgåendeochskyddssamarbete

vidareuppdraget ingårenskilde. I attför denrättssäkerhetenkringgor
andraochbastuklubbars.k.förbud1987:375 motutvärdera lagen om

tilllederlagenanalysera män-därvid attochverksamheterliknande om
sjukdomar.samhällsfarligavissasmittadebliskyddasniskor mot att av

lqiminalise-förförutsättningarnaanalyseraskallKommittén även en
förförhållningsregler ochmeddelade attföljaunderlåtenhetring attav

spri-uttryckligenbestämmelsestraffsanktioneradinföra avsersomen
hivsmitta.dande av

förutsätt-utvärderingenutifrånkommitténskalldirektivenEnligt
forfattningsreg-och denförändringardeföreslåochanalyseraningslöst

framtiden.påkallar iSmittskyddeffektivtlering ettsom
överlämnatnovember 1998den 26beslutharRegeringen engenom

vidåtgärderförslag tillrörandeframställninggjordSocialstyrelsenav
angåen-förslagframställningendeli den rörinfektionervårdrelaterade

infek-vårdrelateradevissaförekomstvidrapporteringsskyldighetde av
tioner.
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1.2 Kommitténs arbete

Kommittén del utredningar, verksamhetsberättelserhar tagit ochav
själv genomförtpå området också eller uppdragit and-rapporter men

genomföra särskilda kartläggningar förhållandena. Under 1997attra av
har särskilda tillställts behandlande läkare,enkäter smittskyddsläkare,
miljö- hälsoskyddsförvaltningar åklagarmyndighetenoch I syftesamt

tvångsisolering har domstolarnasbelysa rörandefrågor akter mellanatt
den och den maj 1997 studerats.l januari 1989 31 Kommittén har även
tagit del smittskyddsläkamas akter och inhämtat kompletterandeav

frånuppgifter smittskyddsläkarna och denfrån särskilda enheten för
omhändertagande smittskyddslagenenligt vid Danderyds sjukhus.
Statskontoret på kommitténs uppdrag, underhar, 1998 genomfört en
utvärdering smittskyddsorganisationensbl.a. ändamålsenlighet samtav
gjort frågorsärskild analys vissa rörande bl.a. statlig styrning ochen av
samordning smittskyddsarbetet. Uppdragen har redovisats iav rappor-

"Smittskyddsarbetets organisation " l998:25 och "Samordningterna
och smittskyddsverksamheten"styrning 1999:4. Kommittén harav
inhämtat skriftliga utlåtanden från olika inbjudit särskildaexperter samtga
föredragshållare till kommitténs sammanträden. Sekretariatet har under
arbetet haft kontakter med företrädare för myndigheter och organisatio-

berörs frågor kommitténde har arbetat med, del-samtner som av som
tagit i olika och seminarier hållits smittskyddsfrågormöten som om un-
der utredningstiden.

Till har knutits referensgruppsekretariatet med representanteren
från olika intresseorganisationer och referensgrupp med särskilden
vetenskaplig sakkunskap. Deltagarforteclcningar referensgrup-över

har slutet del Särskildaintagits i A. sammanträden har hållitspema av
med referensgruppema och de har deltagit visst underlagsmaterialav
och därvid fått tillfälle lämna synpunkter.att

För få beteendevetenskapliga aspekter belysta har kommitténatt ta-
git del såväl svenska forskningsröninternationella på området.av som
Kommittén har vidare låtit särskilda studier för belysa bl.a. frå-göra att

smittskyddslagens inverkan på beteenden och hur smitt-gor om om
skyddslagens uppfattas.bestämmelser

Under hösten har kommittén hållit1997 särskilda utfrågningartre
belyst smittskyddsfrågor och vårdrelaterade infektioner, smitt-som

skyddsfrågor vid sjukdomarsmittsamma sprids till människor frånsom
objekt eller djur medicinsk-etiska frågor i smittskyddsarbetet.samt
Deltagarförteckningar från utfrågningarna återfinns i slutet del A.av

Kommittén har gjort studiebesök vid den särskilda enheten för om-
händertagande enligt smittskyddslagen vid Danderyds sjukhus, Smitt-
skyddsinstitutet och Smittskyddsläkaren i Stockholms läns landsting.
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Stock-iark/Röda korsetNoaksStiftelsenbesöktocksåharKommittén
Kommit-RFSL.likaberättigandesexuelltförRiksförbundetholm och

medförStrasbourgbesökthar atthuvudsekreterareochordförandeténs
hälsofrä-förenhetEuroparådetsochEuropadomstolenförföreträdare

bl.a.tillförhållandenbestämmelser ismittskyddslagensdiskuteragor
rättigheterna.mänskligadeEuropakonventionen om

angåendejordbruksverkbl.a. StatensmedsamråttKommittén har
harKommitténdjur. avgettrörandesmittskyddsåtgärderfrågor om

"Översyn1997:11Jordbruksverkets rapporter avremissyttrande över
andra"Salmonella och1998:10ochepizootilagstiftningen" zoonoser

djur".hos
smittskyddsfrågorsynpunkter pådeltagitvidareharKommittén av
Rikspolisstyrelsenfrånbl.a.kommittén,tillskrivelseriframställtssom

iHIV-smittabeträffandeundersökning1988:1473lagenrörande om
behovetrörande bl.a.Smittskyddsläkarföreningenoch från avbrottmål

smittskyddslagstiftningen.förändringar i
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regleringRättslig2

Inledning2.1

sprid-förhindraföråtgärderbestämmelserna atthuvudsakligaDe om
1988:1472Smittskyddslagenfinns isjukdomarsmittsammaning av

rörandeBestämmelser1989:301.smittskyddsförordningenoch i
det-Ioch förordningar.lagarandraantaliåterfinnssmittskydd även ett

smitt-påregleringensammanställningöversiktligkapitel avta enges
lagstiftningförkortfattatredovisasVidareskyddsområdet. somannan

författningarflertaletsmittskyddet. Förtill presen-anknytninghar som
respektiveinnehållet iförredogörelseåterfinnshär närmareteras en

sakkapitel.

Smittskyddslagen2.2

Allmänt2.2.1

smittsammabefolkningenskydda motsyfte ärSmittskyddslagens att
effek-inteeftersom etttillkommit ansett attharsjukdomar. Lagen man
hälso-stödmedupprätthålla enbartmöjligtvaritsmittskydd atttivt av

omfattar istrafflagstiftningen. Lagenochsjukvårdslagstiftningenoch
i lagenreglernamaterielladesjukdomarsmittsammaprincip alla men

indelas isjukdomarnasjukdomar.smittsammaendast vissa sam-avser
samhällsfar-desjukdomar, 3 Försmittsammaoch övrigahällsfarliga

anmäl-föreliggersjukdomarnasmittsammaövrigadeoch vissaliga av
skallsjukdomarvilkalagibestämmerRiksdagenningsplikt. ansessom

vilka övriga smittsammabeslutarregeringenmedansamhällsfarliga om
sjukdomarna.anmälningspliktigadeblandingåskallsjukdomar som

understycken och angivnanärvarande 27 ärförsamhällsfarligaDe är
sjukdomarnasmittskyddslagen, upptagnatillbilagai1.l-l.3 varaven

anmäl-övrigasjukdomarna. Deöverförbarasexuelltdeunder 1.3 avser
underfinnsantalet ochtill24 upptagnasjukdomarna ärningspliktiga

Regeringensmittskyddsförordningen.tillbilagaA2 irespektiveAl en
skallsjukdomföreskrivaförutsättningar attunderkan vissa en ny
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omfattas samhällsfarligabestämmelserna sjukdomar. Ett sådantav om
beslut skall underställas riksdagen.snarast

och organisation2.2.2 Ansvar

Enligt landstinget för behövliga smittskyddsåtgärder5 § vid-attsvarar
inom landstingsområdet inte i 9-11 §§. lag-Dessatas annatom anges

uppgifter åvilar kommunernade och enskilda läkare.rum anger som
Vad landsting smittskyddslageni gäller också för kom-sägssom om

landsting. landstingingår i I varje skallinte enligt 6 §ettmuner som
finnas skallsmittskyddsläkare den nämndutses utövarsom aven som
ledningen sjukvården. frågorhälso- och I inte gäller beslut rö-somav
rande smittskyddsläkarenenskilda skall verka under nämnden. Kom-

enligt för smittskyddsåtgärder9 § vidtas djur,att motmunen svarar
livsmedel, avloppsvatten, ventilationsanläggningarvattentäkter, och
andra objekt sprider eller misstänks sprida smittsamma sjukdomar.som
Uppgifterna lagts direkt på den nämndhar fullgör uppgifter inomsom
miljö- och hälsoskyddsområdet. Bestämmelser åligganden för kom-om

förebyggahar till syfte och förhindra bl.a. uppkomstattmunen som
och spridning finnssmitta emellertid i livsmedelslagenäven t.ex.av
och miljöbalken, avsnitt 2.3.7 och 2.3.8.se

2.2.3 Skyldigheter och rättigheter för den enskilde

Vid misstankesmitta eller smitta samhällsfarlig sjukdomomav av en
har den enskilde ålagts vissa skyldigheter. Den har anledningsom
misstänka eller honhan smittats samhällsfarlig sjukdomatt ärav en
skyldig dröjsmål söka läkare 13 §. Anledningatt utan att anta att man
smittats kan enligt förarbetena föreligga då typiskat.ex. symtom ärsom
för sjukdomen då befunnitvisar sig, sig i situation där risken attman en
smittas lämnardå någon trovärdigt påståendeär smitta kanstor, ett att
ha överförts eller läkare medicinskadå på grunder bedömer någonatt
har anledning detta och läkaren underrättar detta.att anta personen om
Att ha livsföring eller beteende allmänt riskfylltärsett utgören som
däremot grund för skyldighetinte tillräcklig låta undersöka sig. Denatt
smittade eller misstänkt smittade vidare vid läkarbesöket skyldigär att
låta läkaren undersökningarde och degöra behövsta prover som
13 §. enskildes vilja kanMot den undersökning endast genomföras
efter beslut tvångsundersölming.om

Den undersökte skyldig följa de förhållningsreglerär med-att som
delats honom, förhållningsregel kan13 En kontakten medt.ex.avse



reglering 83RättsligSOU 1999:51

skol-ocharbetehemmet,iisoleringhygien,läkaren,behandlandeden
undersökteden ärövrigt. Omilivsföringundersöktesdengång samt

tillsigvändaenligt 17 §hankanförhållningsreglemamedmissnöjd
vi-Smittskyddsläkarenprövade. ärdemfåförsmittskyddsläkaren att

finnerhandetförhållningsreglema på sättändraoförhindraddare att
rörandebeslutfattatsmittskyddsläkarenändamålsenligt. Ettmest av

förvaltningsdomstol, dvs.allmänhosöverklagaskanFörhållningsregler
§.52länsrätten

skyldigsjukdom attsamhällsfarlig ävenärsmittatsDen enavsom
smittavarifrånupplysningarlämnaochsmittspåmingtillmedverka om

sanktionNågon14 §.vidareförtshakandenochkommitha vartkan
emellertid inte.finnssmittspåmingtillmedverkarden intemot som

be-siglåtaskyldighetnågoninte attföreskrivssmittskyddslagenI
sjukhus.påsig inlåtaskyldighet tasallmän attnågonellerhandlas

smittskyddslagen. En-enligträttighetervissaenskilde har ävenDen
behövsbehandlingochvårdundersökning,allbl.a. som63 §ligt är
patien-försjukdom gratissamhällsfarligvidsmittskyddssynpunktfrån

åtgärderfrågasjukvård. När ärochhälso- avlandstingets ominomten
förundersökningtillbegränsadkostnadsfriheten attprivatläkare avseär

ellersjukdomsamhällsfarligsmittadpatienten ärklarlägga enavatt om
gällerfallkostnadsfrihet dessaiförförutsättningytterligareSomej. en

läkarvårds-1993:1651lagenenligtersättningfårifrågaläkaren omatt
be-vidsmittskyddssynpunktfrånbehövsLäkemedelersättning. som

för pati-kostnadsfriadäremotsjukdom ärsamhällsfarlighandling enav
smittskyddslagenEnligtdem.förslcrivitläkarevilkenoavsettenten som

demtillbegränsadeallainte ärförrnånema utankostnadsfriadegäller
försäkring.1962:381 allmänlagenenligtsjukförsäkrade omärsom

all-mål ibiträde ioffentligttillfalli vissa rättharenskilde ävenDen
tvångsåtgärder, 59personinriktaderörandeförvaltningsdomstolmän

Åligganden läkareför2.2.4

uppgifter. En-ålagts vissaläkareenskildaharsmittskyddslagen ävenI
verksamhetsjukvårdandeochhälso-siniläkareVarjeskallligt 10 §

anmälningspliktigaandraochsamhällsfarligapåuppmärksamvara
Läkarenkrävas.kan ärskäligenåtgärderdevidtasjukdomar och som

han smit-anledningharden attundersöka antaskyldigvidare att som
och intehar kompetens ärläkarensjukdomsamhällsfarligtats omav en

föreliggerkonstaterad smitta ävenViduppgiften.utföraförhindrad att
läkareverksammagäller privat ärdetbehandla. När un-skyldighet att

harbegränsad till dembehandlingsskyldighetenochdersöknings- som
läkarvårdsersättning.l:1651993lagenenligtersättning om
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Den läkare uppsöker för blipatienten undersökt eller be-attsom
handlad behandlande enligtblir läkare smittskyddslagen ll §. Omav

patient väljer fortsätta sin behandling hos läkare övergåratten annan
uppgiften behandlande läkare på denne, därvid har under-attsom som

den behandlande läkaren detta 19tidigare §.rätta om
skall bl.a. sökaDen behandlande läkaren reda på patiententa ärom

smittad samhällsfarlig sjukdom.eller För detta ändamål skallav en
han deundersöka och behövspatienten 15 §. Normaltta prov som

det fråga från blod, saliv,härvid urin eller avföring.är Lä-sett provom
karen skall uppenbartvidare, det inte patienten inte smittadär att ärom

den misstänktasjukdomen, informera sjukdomens och smitt-artav om
samhet tillfälle skall läkaren15 §. Vid meddela de förhåll-samma
ningsregler skall iaktta förpatienten undvika smittspridning.attsom
Dessa förhållningsregler skall in i journalen. Den behandlande läka-tas

har vidare skyldighet långt detså möjligt till förhåll-äratt attren en se
ningsreglema läkaren har anledningföljs, 16 Om den smit-anta att
tade eller misstänkt smittade samhällsfarlig sjukdom följerinteav en
eller inte kommer följa de förhållningsregler meddelats skallatt som
läkaren skyndsamt smittskyddsläkarenunderrätta detta, 25om

Den behandlande läkaren har vidare skyldighet bedriva smitt-atten
spårning vid samhällsfarlig sjukdom 18 §. Genom fråga patientenatt
skall han få reda vad ellersöka på den smittade har blivit smit-av vem
tad och vilka andra kan ha blivit smittade smittkälla.som av samma
Han skall söka reda tillockså på den smittade kan ha fört smit-vem

vidare. därvid finnerOm läkaren anledningtan smit-anta att en person
sjukdomen skall läkarenifråga, på lämpligttats underrätta dennesättav

hans söka läkareskyldighet 5 § smittskyddsförordningen.att Omom
den misstänkt kan förmåssmittade inte inställa försig undersökning
skall smittskyddsläkaren underrättas härom 26 § smittskyddslagen.

Varje läkare konstaterar någon har smittats anmäl-attsom av en
ningspliktig sjukdom skall anmäla detta till smittskyddsläkaren och
Smittskyddsinstitutet SMI beträffande vissa sjukdomar tillsamt även
den kommunala nämnden; det gäller beträffande sjukdomarnasenare

under och bilagan1.2 A2 i till smittskyddslagenupptagna respektive
smittskyddsförordningen. Amnälningsskyldighet föreligger också när
smitta vissa anmälningspliktiga sjukdomar påträffas i samband medav
obduktion Äveneller vid analys vid mikrobiologiskt laboratorium.
sjukdomar fått anmärkningsvärd utbredning inom områdeettsom en
eller uppträder elakartadi form skall anmälas, 20 och 22 §§.en

De samhällsfarliga sjukdomarna bortsett från sjukdomarna upp--
under bilagan till1.3. i smittskyddslagen-tagna skall anmälas med

uppgifter den smittades och adress, denom namn, personnummer san-
nolika smittkällan, de sannolika smittvägama, de förhållningsregler
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åtgärderandraochbehandlingformåtgärder ioch demeddelats avsom
uppgifterandrasmittspridning samtförhindra avförvidtagits attsom

sjukdomarnaanmälan upptagnaVidsmittskyddet. un-förbetydelse av
ulcusochsyfilisklamydiainfektion,hivinfektion,gonorré,1.3 dvs.der

sannolik smitt-ochidentitetsmittadesdenuppgiftskallmolle inte om
siffror-två förstainnehålla deanmälanskallIstället§.21källa anges

smittades samtdenisiffrorna upp-sista personnummeroch fyradena
risk-tillhörhivinfektionvidsmittadedenOm enhemortslän.gifter om

smittskyddsförordning-4 §dennaskall även angesgrupputsatt grupp
uppgiftermedanmälasskallÖvriga sjukdomar omsmittsammaen.

kun-förbehövsuppgifter attövrigadeidentitetsmittades samt somden
smittskyddsläka-kanbehövsdetOmutbredning.sjukdomensföljana

uppgifterkompletterandeinhämtanämndenkommunaladenellerren
in-Smittskyddsförordningen23anmälan,gjortläkarefrån den som

skallläkarevilkainomtidsfristerbestämmelservidarenehåller om
stadgasVidareanmälningsskyldigheten. attföreskrivnadenfullgöra

anmäl-smittatspatienterfleramisstänker sammaattläkaren avom
underrättasomedelbartsmittskyddsläkarenskallsjukdomningspliktiga

smittskyddsförordningen.och2 3
inträffadevidanmälningsskyldighetenbeskrivnadenUtöver ovan

läm-behandlande läkarenden atttidigare nämntssjukdomsfall har som
ellersmittadedendelssmittskyddsläkaren närtillunderrättelseenna
ellerföljaintesjukdomsamhällsfarlig antassmittademisstänkt enav

§, delsförhållningsregler 25 närgivna personfölja enkommainte att
dröjsmål låtersmittad intemisstänks utansmittspåmingvid varasom

underrättaocksåskallläkarenbehandlande§. Den26undersökassig
avbrytersmittademisstänktsmittade ellerdensmittskyddsläkaren om

införståddbehandlande läkarenden ärbehandling attpågående utan
på-underrättelserdessamed är attsyftetprimära§.25 Detmed det

skallunderrättelsemavarför äveningripande,smittskyddsläkarenskalla
identitetsuppgifter.innehålla

Smittskyddsläkaren2.2.5

smittskyddsläkarefinnaslandstingvarjeskall i somSom ennämnts
ledningenlandstinget utövarnämnd inomden avskall somutses av

plane-smittskyddetförLandstinget attsjukvården.ochhälso- ansvarar
smitt-medanverksamhetenmedel föravsätteroch organiseras samtras
detaljioch planeringenledningendirektadenförskyddsläkaren svarar

uppgif-de allmännauppräkning§I 7smittskyddsarbetet. görs avenav
bestämmel-Enligt dennaombesörja.harsmittskyddsläkaren attter som

ledaochorganiseraplanera,förutomsmittskyddsläkaren attskallse
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smittskyddet bl.a. verka för samordning och likforrnighet smitt-även av
skyddet, fortlöpande följa smittskyddsläget landstingeti och verka för

förebyggande åtgärder vidtas. skall vidareHan hjälpa den kommu-att
nala nänmden, läkare och andra verksamma inom smittskyddet,ärsom
undervisa berörd hälso- och sjukvårdspersonal, lämna allmänheten råd
och smittskyddsfrågorupplysningar i i övrigt verka förävensamt ett
effektivt dessa allmännasmittskydd. uppgifterUtöver har smittskydds-
läkaren uppgifter bl.a.myndighetsutövande fatta beslut rörandeatt
tvångsåtgärder, vidare nedan.se

kommunalaSmittskyddsläkaren och den nämnden har enligt 12 § en
uttrycklig samarbeta med varandraskyldighet och med myndigheter,att
behandlande läkare och andra bedriver verksamhet betydelsesom av
för Vidare skall informerasmittskyddet. nämnden smittskyddsläkaren

iakttagelser förbetydelse hans verksamhet och samråda med ho-om av
beslut och viktigare åtgärder berör smittskyddet. Smitt-nom om som

skyddsläkaren fåroch kommunen själva bestämma fonnerna för denna
samverkan. stadgaslagrum smittskyddsläkamaI skallattsamma sam-
arbeta med varandra och med behandlande läkare i smittskyddsfrågor
och de därvid skall lämna de uppgifter nödvändiga föratt ärsom
verksamheten.

2.2.6 sekretessbrytande bestämmelser

Inom hälso- och sjukvården gäller sekretess för uppgift denom en-
skildes hälsotillstånd och personliga förhållanden det inte står klartom

uppgiften kan förröj den enskilde elleratt honom närståen-utanas men
de. Sekretessen gäller såväl enskild myndighet. Selo-e-mot motsom

bryts uppgiftsskyldighet råder enligt lagtessen eller förordning.om
I smittskyddslagen finns vissa sådana sekretessbrytande bestämmelser.
Hit hör bl.a. de tidigare beskrivna bestämmelserna anmälningsskyl-om
dighet. Vidare har smittskyddsläkaren för kunna fullgöra sinaatt upp-
gifter bl.a. på begäran i enskilt fall få upplysningarrätt från ochatt ett

del uppgift hos den kommunala nämndenta hos läkare ochsamtav
andra verksamma hälso-inom och sjukvårdenär 8 §. detNärsom
gäller hivinfektion finns dessutom vissa särregler rörande bl.a. upp-
giftsskyldighet för smittskyddsläkaren, socialnämnd, polismyndighet
och frivårdsmyndighet 30 och 31 §§ beträffande den insamt tassom
på lqiminalvårdsanstalt eller med tvång på vårdinrättning 32 §.annan
Vidare finns regler skyldighet för myndigheter, sinom som genom
verksamhet får kännedom uppgifter betydelse forär smitt-om som av
skyddet och för enskild hälso- och sjukvård står under tillsynsom av
Socialstyrelsen, på smittskyddsläkarens begäran lämnaatt för honom
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sjukdomarsamhällsfarligavid vissasmittbärareuppgifterbehövliga om
§-29

tvångsåtgärderPersoninriktade2.2.7

smittskydds-förutgångspunktenframhålls, ävenattförarbetenaI om
för-medverkan,frivilligtillenskildedenmotiveraskallarbetet attvara
denvidtaskanåtgärder motsmittskyddsarbete atteffektivtutsätter ett

tillgripastvångsåtgärder fårdockunderstryks attvilja. Detenskildes
medverkan intefrivilligtillenskildedenförmåförsökenförst attom

tillgriperhaninnansmittskyddsläkaren enbör28 §Enligtlyckas.
riskskekandetfrivillig utanpå vägrättelsenåsökatvängsåtgärd om

smittspridning.för
smittskydds-enligtmedgestvångsåtgärderpersoninriktadeDe som

tvångs-ochomhändertagandetillfälligttvångsundersökning,lagen är
isolering.

tvångsundersökningbeslutasmittskyddsläkarenf°arEnligt 36 § om
undersökassiglåtaskyldig§ att som13enligt är mennågon somav

grundadföreliggadärvidskalldetta. Detdröjsmål engörinte utan
Vadsmittad.blivitfalletenskilda av-att somdetmisstanke i personen

denförredogörelsenmedsambandiredovisatstidigarehärmed harses
in-innebärafår inteTvångsundersölcningenskyldigheter.enskildes

beslutEttobetydligtförorsaka än omannatkan men.somgrepp
överklagas.intekantvångsundersökning

ellersmittadärklartstårinte avdetfall då personI ännu enom
särskildadetsmittskyddsläkaren,fårsjukdom,samhällsfarlig avomen
tillfälligtbeslutaspridning,befaradförhindraför omskäl behövs att

dagarsjuhögstOmhändertagandet får§.omhändertagande 37 vara
under 1.1upptagitssjukdomarsamhällsfarligadeendastoch gäller som

sexuelltdeandra över-dvs.smittskyddslagen, äntillbilaganoch i1.2
föreliggerdetgällerförutsättning attSom spe-ensjukdomama.förbara

med patientensräknakanintepåtyder attomständighetciell mansom
uttalandenklarafrågahärvidkanDetmedverkan.frivilliga omvara
livsföring.ellersituationsocialaellerifrågafrån personenspersonen

länsrätten.överklagas hosfåromhändertagandetillfälligtBeslut om
smittspridningförhindraföråtgärd att sam-avSom ytterstaen

38 §Enligttillgripas.tvångsisoleringvidarekansjukdomhällsfarlig
smit-denfall.två Deti ärfattastvångsisoleringbeslut omkan enaom

förhind-behövs föråtgärderde atttillmedverkarfrivilligttade inte som
fattasskall ocksåtvångsisoleringbeslutEtt omsmittspridning. omra

meddeladesmittade följerintedenanledninggrundad attantadet finns
smitt-föruppenbar riskinnebärunderlåtenhetenochförhållningsregler
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spridning. länsrätten på ansökanDet smittskyddsläkarenär fat-som av
beslut Isoleringentvångsisolering. får pågå undertar högst må-treom

nader från den dag den smittade in på sjukhus på grund beslutettogs av
40 §. föreliggerOm behov isolering efter denna tid skallävenav
smittskyddsläkaren tremånadersfristensinnan utgång ansöka for-om
längning isoleringen hos länsrätten 41 §. Ett beslut förlängningav om
får högst månader åt gången. Någon för denyttersta gränsavse sex

finnssammanlagda isoleringen inte. Tvångsisolering skall ske på ett
sjukhus drivs landsting 38 §.som av

Om länsrättens beslut tvångsisolering inte kan avvaktas på grundom
risken för smittspridning skall smittskyddsläkaren enligt fatta39 §av

beslut härom. sådant beslut smittskyddsläkarenEtt skall omedelbartav
underställas länsrättens prövning.

När fördet inte längre finns skäl isolering skall smittskyddsläkaren
ofördröjligen besluta tvångsisoleringen skall upphöra. Smitt-attom
skyddsläkaren ofördröjligenskall vidare frågan isoleringenspröva om
upphävande den isolerade begär det, 42 Om begäran bifallsnär inte
kan beslutet överklagas hos länsrätten 52 §.

När det gäller innehållet isoleringen föreskrivsi i 43 § den isole-att
rade skall väl hand och få det stöd och den hjälp behövstas om som
och motiveras ändra sin inställning och livsforing så isoleringenatt att
kan upphöra. Sedan lagändring finns1996 vissa rättigheter för denen
isolerade uttryckligt reglerade lageni såsom till sysselsättningrätt och
fysisk träning daglig utevistelse synnerliga hindersamt inte finnsom

utevistelsen. regleras vidareI 43 § föramot telefonsamtal,rätten atta
besök sändaoch och brev.att ta Chefsöverläkaren fåremot att ta emot

efter samråd med smittskyddsläkaren besluta inskränkningar dessaiom
rättigheter syftet med tvångsisoleringen i fall skulleannat motver-om
kas. Den tvångsisolerad får vidare underkastasär den begränsningsom
i rörelsefriheten nödvändig för genomföraär tvångsisoleringenattsom
44 §. Smittskyddslagen innehåller vidare bestämmelser egendomom

den isolerade inte får ha och kroppsvisitation och ytlig kropps-som om
besiktning den isolerade, kontroll försändelser samtav om av om om-
händertagande förstöringoch egendomviss 45-48 §§.av

Den isolerade får enligt tillstånd49 § vistas utanför sjukhu-attges
område. Beslut sådant tillstånd meddelassets smittskyddsläkarenom av

efter samråd med chefsöverläkaren, eller efter delegation, chefsöver-av
läkaren själv. Tillståndet får förenas med villkor. beslutEtt avslagom
på begäran tillstånd utanförvistas sjukhusets område, återkal-attom
lande sådant tillstånd eller meddelande villkor får överklagas hosav av
länsrätten 52 §.

Av 29 hälso- och§ sjukvårdslagen 1982:763 framgår att ansvaret
for ledningsuppgifter rörande tvångsisolering läkareutövas medav en
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saknarverksamhetschefenchefsöverläkare. Omspecialistkompetens
utseddsärskiltiställetuppgifternafullgörssådan kompetens av en
enligtförordnatsbefattningshavaresådanellerchefsöverläkare som

smittskyddslagen.§50 a
förtvångsisolering denvidlandstingetfår§Enligt 50 somava

legi-sjukvårdenochhälso-någon inomförordnahivinfektionsmitta av
erfaren-ochkompetenstillräckligharbefattningshavare,timerad som

smitt-enligtchefsöverläkarenåvilaruppgifterdefullgörahet, att som
skyddslagen.

tvångsåtgärderektinriktadeObj2.2.8

åtgärderförtidigare nämnts attnämndenkommunalaDen somsvarar
sjuk-sprida smittsammamisstänksellerspriderobjektvidtas mot som

nämndenhärvidlag haråliggandensinafullgörakunnadomar. För att
behövsföreläggandenförbud ochdemeddelabefogenhetgivits somatt

föreläggandesjukdom.samhällsfarlig Ettspridningför hindraatt enav
ellerföljbeslutet inteOm ävenmed vite.förenasfåreller förbud an-

enskil-på denrättelsebeslutanämndenkanfall,brådskandei omnars
33 §.bekostnaddes

förhindranödvändigt fördet attärvidareharNämnden rätt att om
personligföremålförstöralåtasjukdomsamhällsfarligspridning avav

skallbeslut förstöringVidsällskapsdjur.avliva ettoch låta omattnatur
beslutetdrabbatstill denersättningskäligbetalanämnden avsom

avsnittsällskapsdjurvid avlivningersättningBeträffande34 §. seav
i2.3.3.

tillträdetillnämndenuppgifter har rättsinafullgörakunnaFör att
§.35behövsdeochundersökningar taoch rätt göraatt prover som

kansmittskyddslagenenligtfattarnämndenkommunalaBeslut densom
§.51överklagas länsrättenhos

polisBiträde2.2.9 m.m.av

kunnanödvändiga skallåtgärder ärsäkerställa vissaattFör ge-att som
Polis-biträde polis.begäramöjlighet§enligt 62 attnomföras finns av

inställelsetvångsundersökning, förförinställelseförhjälp kan begäras
tvångsisole-omhändertagande ellertillfälligtmedsambandsjukhuspå i

förochtill lokalertillträde bl.a.nämndenskommunalaförring, den
tillsyn.Socialstyrelsens
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innehåller vissa bestämmelser handlägg-Smittskyddslagen även om
smittskyddslagen,ärenden enligt bl.a. rörande tids-ningen ochmålav

fall.sammansättning vissafrister ioch rättens

2.2.10 Tillsyn

enligt 65 §Tillsynen smittskyddet Socialstyrelsen. Till-utövasöver av
bedrivsall verksamhet myndigheter ochomfattarsynsansvaret som av

smittskyddslagen.enligt Socialstyrelsenandra har ålagts ett ansvarsom
till handlingarhar få tillgång de och upplysningardärvid rätt att som
smittskyddsverksamhetbehövs den bedrivs 66inspekterasamt att som

har vidare meddela förelägganden,och Socialstyrelsen68 §§. rätt att
67 §. sådant beslut får hosvilka kan förenas med vite Ett överklagas

smittskyddslagenlänsrätten och§. Enligt 69 § 10 § smittskydds-53
förordningen också föreskrifter frågorSocialstyrelsen inomfår ge om

Medsmittskyddet gäller vaccination. stöd i dessa bestämmel-intesom
"Föreskrifterhar bl.a. utfärdat och allmänna rådSocialstyrelsen vidser

tillämpning smittskyddslagen" SOSFS 1989:18.av

lagstiftning på2.3 smittskyddetsAnnan
område

1989:2902.3.1 Karantänslagen

anslutande förordning kompletterarKarantänslagen med smittskyddsla-
bestämmelser till skydd s.k. karantänssjukdomarmed vissa mot attgen

förs utlandetin i landet eller sprids till land-, luft- eller ötrafik.genom
Med febem,karantänssjukdom enligt § gula2 kolera och pest.avses

kommunala nämnd för miljö-Den och hälsoskydd ärsom ansvarar en-
ligt åtgärder vidtas beträffande3 § ansvarig för sanitära baga-laster,att

transportmedel och djuroch gods, medan smittskyddsläkarenannatge
smittskyddsåtgärder. Socialstyrelsenför andra har enligt 18 §ansvarar

tillsyn landet.karantänsverksamheten i hamnarVissa och flygplat-över
skall karantänshamnar eller karantänsflygplatser.bestämmasser vara

Enligt fartygskall befälhavaren på eller luftfartyg9 § bl.a. då hanett
har anledning smitta karantänssjukdom finnaskanattatt anta av
ombord vid ankomsten till sådan hamn eller flygplats lämnasenast
uppgift till tullmyndigheten.hälsotillståndet Tullmyndigheten skallom
därvid underrätta smittskyddsläkaren har besluta eventuellaattsom om
smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen. Förbud före-mot avresa
ligger enligt för den på grund karantänssjukdom14 § tagitssom av en



regleringRättslig 91SOU 1999:51

tvångsiso-isolering ellerförhållningsregelmeddelatspå sjukhus,in om
bestämmelserocksåfinnslagenIsmittskyddslagen.lerats enligt om

hamnområden.iråttbekämpning

förbud s.k.1987:375 mot2.3.2 Lagen om
verksamheterliknandeandraochbastuklubbar

verksamheter,liknandeochbastuklubbars.k.förbudLagen motom
förbakgrundtillkomjuli 1987, motkraft den 1trädde i oronavsom

med lagenSyftetvideoklubbar.ochbastu-s.k.påspridning hiv varav
smittas.frånmänniskorskydda attatt

allmänhetentill vilkensammankomstochtillställningfårEnligt 2 §
inred-till utfomining,hänsynmeddenanordnas,tillträdehar inte om

skalldär denlokal eller platsden ägaövrigtbeskaffenhet iellerning av
före-avseddellerförekommer attverksamhet äroch den somrum

för be-ägnad underlättasärskiltomständighet attärellerkomma annan
be-medplatsenlokalen eller påisexuelltsökare ha umgänge annanatt

sexuelltfrågatillämplig då detendast ärBestämmelsensökare. är om
föreställningarpomografiskaochBordellerbesökare.mellanumgänge

straffbestämmelserfinns iställethärlag;dennanormalt inteomfattas av
all-för förbudetförutsättning är attGenomlagstiftning.i att enannan

fallereller sammankomstentillställningentilltillträdemänheten har
andra platserhem och påsammankomster iochsällskapslutnaimöten

Förbudettillämpningsornrådet.utanförtillträdeharallmänheten intedär
tillställningjämställa medverksamhet är attomfattar dock även som

faktiskatillträde, dvs. då deharallmänhetenditsammankomsteller
skall denoffentlig. Enligt §3denutvisar äromständigheterna att som

eller,fängelse i högst två årtilldömasförbudetbryter ommot
böter.tillmildrande,omständigheterna är

förmånerekonomiskabestämmelserVissa2.3.3 om

smittbärareersättning till1989:225Lagen om

sjuk-till följd smittsamnedsattarbetsförmågaden fått sinFör avsom
sjuklön förutsättningarnaellersjukpenningtillföreliggerdom rätt om

arbetsförmåganförloratinteuppfyllda. Denhärför övrigti är mensom
tillersättningenligt lagenersättningfäiställetkansmittbärareär om

allmännatill ersättningsmittbärarehar rättEnligt §smittbärare. 3 av
förvärvsarbetefrånmåste avståhansmittbärarpenning,medel, s.k. om

på grund av
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livsmedelslageneller 1971:511 ellerbeslut smittskyddslagenenligt
livsmedelslagenmeddelats med stöd ellerföreskrifter har avsom

hälsokontroll beslut fattatsläkarundersökning eller harattutan men
smittadklarlägga han samhällsfarligtillsyftar äratt om av ensom

smitta ellersjukdom, sår eller ska-sjukdom eller har etten annanen
han hanterarlivsmedel otjänligt till människo-da kan göra somsom

föda.

till resekostnadsersättning.smittbärarpenningUtöver även rättges
den harenligt § eller kan halMed smittbärare antassomavses en

arbetsförmågaha förlorat sin till följdsmittsam sjukdom attutan av
föraför eller kansjukdomen smittaeller den antas utan att varasom

det gäller desjuk sjukdom. angivna förutsätt-i Närsmittsam ovanen
skall beslut enligtningarna för smittbärarpenning smitt-noteras att ett

samhällsfarlig sjukdom.skyddslagen ansökanendast kan Enenavse
till smittbärareersättning till försäk-enligt lagenersättning görsom om

llfattar beslut ersättning §. Vidare finnsringskassan vilken i la-om
smittbärarpenningbl.a. beräkningreglernärmare samtavgen om sam-

karensdagordning Någon gäller vidmed ersättning. inte smitt-annan
förstabärarpenning utgår från dagenersättning i ersättningsperio-utan

ellerden. möjlighet ned dralagen in smittbärarpen-I sättaattävenges
ningen fall.i vissa

samband med smitta finns regleradeEkonomiska förmåner i iäven
sjukvårdsförmånerlagen avgiftsfria1993:332 för hiv-vissaom m.m.

med1968:235 särskilda bestämmelsersmittade och förordningen om
och behandling vidundersökning sjömängratis vissa smittsammaav

sammanhang kansjukdomar. lagen 1962:381dettaI även nämnas att
AFL och förordningenallmän försäkring 1994:362om om

utlänningar innehållervårdavgifter för bestämmelservissa omm.m.
bl.a. till tillfälligekonomiska form föräldrapenningförmåner i irättav

kap. Lsamband hos barnet 4 lO § AF respektive avgiftsfri-med smitta
smittskyddslagenhet för och åtgärder enligt 4 § förordningenvård om

utlänningar.vårdavgifter för vissam.m.
1956:296 frånEnligt förordningen fallersättning i vissastatenom

förhindra spridningvid föringripanden sjukdom kansmittsamatt av en
få frånenskild företag ersättning föreller kostnader ochstatenetten

förluster myndighet ingripitorsakats enligt smittskyddsla-attav ensom
dock beträffande vissa sjukdomar ellerendast enligt livsmedels-gen

lagstiftningen förhindra spridningför smittsam sjukdom. För-att av en
ordningen innehåller bestämmelser i vilka fall sådannärmare ersätt-om
ning kan kan beräknas.och hur ersättningen Bland finnsannatges en
särskild möjlighet tillbestämmelse ersättning myndighet låtitom om en
avliva sällskapsdjur.ett
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1980:369Epizootilagen2.3.4

allmänfarligaförhindrabestämmelser förinnehåller attEpizootilagen
från djurbland djur ellersmittaspridaskandjursjukdomar genomsom
omfattassjukdomarVilkasjukdomar.epizootiskamänniskatill som
epizooti-Enligt1980:371. 2 §epizootiförordningenilagen angesav

harhantill veterinäranmälaskyldighetenskilde atthar denlagen om
epizootiskvård drabbatshansdjur imisstänka ettanledning att avatt

iundersökninggenomföra samt attveterinärenåligger attsjukdom. Det
ellerbesökaförbudbl.a.beslutabehövs mot attdetutsträckningden om

epizootilagen.ochinträffat 3 4sjukfalletdärfastighetlämnaatt en
allmänmed1971:810förordningen§enligt 4ocksåharVeterinären

Jordbruksverketbl.a.underrättaskyldighetveterinärinstmktion atten
fallVid konstateratsjukdom.epizootiskvid misstanke avom

bl.a.beslutadet behövsJordbruksverkethar attsjukdomepizootisk om
epizooti-5andra åtgärder §vissaochförbudovannämnda omom

be-förJordbruksverket,vidarefårepizootilagen att§lagen. Enligt 7
föreskriftermeddelasjukdomar,epizootiskaförebyggakämpa och om
skyddsympningsmittreningavlivning,däribland samtåtgärder,olika

Jordbruksverketdjur.behandlingförebyggandeeller ansesavannan
enskilda fallet. Denåtgärder i detdessabeslutfattaockså ha rätt att om

epizootilag-enligt 9 §efterlevnadlagens utövascentrala tillsynen över
länet.tillsynen inomlänsstyrelsenmedan utövarJordbruksverketen av

förbudförelägganden ochdemeddelaLänsstyrelsen har rätt att som
enskildesrättelse på denförordnafårochuppenbart behövs även om

ersättningbestämmelser stats-innehållerbekostnad. ävenLagen avom
ingripan-till följduppkommitförlusteller ettkostnadmedel för avsom

epizootilagen.och10 llepizootilagstifmingende enligt

bekämpande1983:7382.3.5 Lagen avom

djurhossalmonella

bestämmelserinnehållersalmonella hos djurbekämpandeLagen avom
sal-spridning uppkommenhindraochbekämpaföråtgärder att avom

Jord-hålls fångenskap.djur iochhusdjurhosmonellainfektion som
ochdjur, smittreningslakt, isoleringbl.a.beslutabruksverket fár avom

bekämpningssynpunkt l §.frånnödvändigaandra åtgärder ärsom
ovannämnda beslutefterlevnaden vete-utövasTillsynen över genomav

meddela deJordbruksverket får3 §.Jordbruksverketrinär utsettsom
och f°arlagens efterlevnadbehövs föruppenbartförelägganden som

be-4 §. Vissaenskildes bekostnaddenrättelse påförordnaockså om
delegerasenligt lagen kan dockverketpåankommerfogenheter som
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bekämpande salmonella5 §. hos djurI förordningen om av
bestämmelser möjlighet till for1984:306 ersättning denfinns om som

på grund beslutorsakats och förluster enligt lagen ellerkostnader av
dess följdbestämmelser.

1683 provtagning1992: på djur,2.3.6 Lagen om

m.m.

djur, enligt bl.a.på 1 § kartläggningLagen provtagning avserm.m.om
djursjukdomar och åtgärder föroch kontroll hindrasmittsamma attav

djursjukdomar. Enligt fårspridning 2 § Jordbruksverketsmittsammaav
föreskriva särskilda fallet besluta eller under-eller det provtagningi om

bl.a. avlivningsökning. fâr vidare besluta djur, isoleringVerket om av
hanteringendjur i djur 4 §.eller andra begränsningar Om inteavav a

föreskrivits Jordbruksverket enligt tillsynen7 § efter-utövar överannat
levnaden föreskrifter och beslut meddelatssådana med stödsomav av
lagen. tillsyn.finns delegera viss TillsynsmyndighetenMöjlighet fåratt
meddela och förbud.förelägganden

Livsmedelslagen 1971:5112.3.7

Livsmedelslagen innehåller bl.a. bestämmelser syftar till före-attsom
bygga förhindra spridninguppkomst och smitta via livsmedel. Medav
livsmedel dryckesvara,enligt njutningsmedell § ellermatvara,avses

avsedd förtäras människor med undantagär attannan avvara som av
läkemedelslagen 1992:859 tillämplig.på vilken Med livsme-ärvara

del bestämmelser gällerdricksvatten. Lagens med vissaävenavses un-
dantag enskilt hushåll.livsmedel iinte hantering Den gäller inte hel-av
ler hantering fritidshemkök förskola eller med högsti i två avdelningar
3 §. bestämmelser följer lagenlagen och de finns detaljeradeI som av
bestämmelser livsmedels beskaffenhet, hanteringbl.a. saluhål-ochom
lande. bestämmelser personalhygienVidare finns och livsme-om om
delslokal.

Enligt livsmedelsverk den24 § Statens centrala tillsynenutövar över
efterlevnaden livsmedelslagstiftningen medan länsstyrelsen utövarav
den tillsynen inom länet. eller de kommunalaDen nämndernärmare

fullgör uppgifter miljö- och hälsoskyddsområdetinom till-utövarsom
den måninom kommunen i regeringen inte föreskrivit denattsynen

skall Livsmedelsverket. Tillsynsmyndigheten har bl.a.utövas rätt attav
få tillträde områden, livsmedelslokaler ochtill andra ochutrymmen att
där undersökningar och 26 §. Tillsynsmyndigheten fårgöra ta prover
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behövsförbud uppenbartoch deföreläggandendevidare meddela som
bekostnad 25 §.enskildesdenrättelse påbeslutakanoch även om

handförutsättningarunder vissamyndigheten takanHärutöver enom
27 §.förstöra denlåtafalloch i vissa ävenvara

1998:808Miljöbalken2.3.8

hälsoskyddetmiljö- ochberörlagarfemtonmiljöbalken harI som
miljöskyddslagen1982:1080hälsoskyddslagenbl.a.sammansmälts,

miljö-Enligt kap. §1979:596. l 1renhållningslagen1969:387 och
till-hållbar utveckling ochfrämjabalken attmedmåletbalken attär en
godochhälsosamkommande generationerochnuvarandeförsäkra en
ochbindande principerinnehåller rättsligtmiljöbalkenimiljö. kap.2

bestämmelserhälsoskyddslagensflertalhänsynsregler. Ettallmänna av
hälsoskydd. Vissaverksamhet ochmiljöfarligåterfinns kap.i 9 rörsom

förordningenistället tagits in ibestämmelser harhälsoskyddslagensav
stödhälsoskydd. Medochverksamhetmiljöfarlig1998:899 avom

bestämmelserdärtill anslutandeochhälsoskyddmiljöbalkens regler om
olägenheterförebygga eller undanröjasyfteiingripandenkan attgöras

förmed olägenhet9 kap. 3 § män-Enligthälsa.för människors avses
hälsoskyddslagens begrepp Sanitärvilket begreppniskors hälsa ersatt-
medicinsk eller hygienisk bedöm-enligtolägenhet störning somen-

helt tillfäl-ringa elleroch intemenligthälsankan påverka ärning som
ochföreskriver bostäderbestämmelservidarelig. kap. finns attI 9 som

olägen-brukas på sådantskalländamål sättlokaler för allmänna ett att
hållas friaoch de skalluppkommerhälsa inteför människors attheter

ellerkap. 9 § 1skadedjur 9 ägareandrafrån ohyra och st samt att
åtgärderskall vidta deegendomberördtillnyttjanderätthavare som

olä-eller undanröjahindra uppkomstenförskäligen kan krävas att av
be-st. finnskap. 9 § 2 Härutöverhälsa 9människorsgenheter för

grund-anläggningar förochavloppsanläggningarstämmelser bl.a. om
meddelamöjlighetmedgerreglerfinnsvattentäkter. Vidare attsom

för olägenhetsådana behövs intehänseendenföreskrifter olika atti om
skall uppstå.hälsaför människors

tillsynsmyndigheten kontrollera efterlevna-skallEnligt kap. l §26
följer balken. Denbestämmelserochden miljöbalken som avav

framgår förordningentillsynsansvaretfördelningennärmare avav
det gäller tillsynenmiljöbalken. Närenligt över1998:900 tillsynom

sådanmed undantag förkommunen,hälsoskyddet inomochmiljö-
balkentillstånd, dock direkt ikräververksamhetmiljöfarlig angessom

bestäm-nämnder kommuneneller dedenden skall utövasatt somav
tilltillsyn har myndighetenkunna rätt26 kap. §. För utöva3 attmer
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tillträde och få undersökningar kap.28 §. Tillsynsmyndig-göra 1att
heten har vidare meddela förelägganden och förbudrätt 26 kap.att

§.9 Om det meddelade föreläggandet eller förbudet inte åtlytts, kan
myndigheten begära verkställighet beslutet hos kronofogdemyndig-av
heten 26 kap. 17. Möjlighet finns också besluta rättelse på denatt om
felandes bekostnad 26 kap.18 §.

2.4 Bestämmelser i lagstiftning medannan

anknytning till frågor rörsom

smittskyddet

2.4.1 Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763

hälso-I och sjukvårdslagen HSL återfinns de grundläggande reglerna
för hälso- och sjukvården. Landstinget har för de inom lands-attansvar
tinget bosatta erbjuds god hälso- och sjukvård skall iäven öv-en men

Ävenrigt verka för god hälsa hos hela befolkningen 3 §HSL. kom-en
har i några fall skyldighet erbjuda hälso- och sjukvård,attmunerna

dock läkarvård. Socialstyrelsen tillsyn hälso- och sjuk-utövar över
vården.

I 2-2 finnsHSL de grundläggande principerna för hur sjukvår-c
den skall bedrivas. Målet god hälsa och vård på lika villkorär fören en
hela befolkningen. Hälso- och sjukvården skall bl.a. bygga på respekt
för patientens självbestämmande och integritet och främja goda kontak-

mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen.ter långtSå det är
möjligt skall vård och behandling utformas och genomföras i samråd
med patienten. Hälso- och sjukvården skall vidare arbeta för före-att
bygga ohälsa. Upplysningar metoder för förebygga sjukdom el-attom
ler skada skall det lämpligt till dennär vänderär sig till hälso-ges som
och sjukvården.

HSL innehåller bestämmelser rörande ledningenäven hälso- ochav
sjukvården. I 29 § redogörs med hänvisning till smittskyddslagens reg-
ler för har för ledningsuppgifter rörande tvångsisole-ansvaretvem som
ring.

2.4.2 Psykiatrisk tvångsvård

Bestämmelser psykiatrisk tvångsvård finns ilagen 1991:1128om om
psykiatrisk tvångsvård LPD och lagen 1991:1129 rättspsy-om

Ändamåletkiatrisk vård LRV. med tvångsvården enligt 2 § LPTär att
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oundgängligt behov sådantill psykiatrisk vård,den iäratt avse som
sjukvårdsinrättning, blir stånd frivilligtpå iefter intagning attsom ges

vård och det stöd behöver.erforderlig hanmedverka till ta emot som
samhällsskyddet fått betydelse. ochharNär det gäller LRV LPTstörre

skiljersamordnade sig i vissa avseenden.delarLRV iär stora men

tvångsvård LPTpsykiatriskLagen 1991:1128 om

får endast patienten lider all-Tvångsvård enligt 3 § LPT ges om av en
och grund sitt psykiska tillstånd ochvarlig på sinapsykisk störning av

har oundgängligt behov psykiat-i övrigtpersonliga förhållanden ett av
risk tillgodoses på patientenvård, inte kan sättannat än attgenomsom

för heldygnsvård.sjukvårdsinrättning Som ytterligare för-intagen påär
patienten sig sådan vård eller tillutsättning gäller också motsätteratt

saknartillstånd uppenbart förmåga uttryckföljd psykiskasitt att geav
ställningstagande frågan.för grundläggande i Samtliga förutsätt-treett
samtidigt. Vid bedömningen skall beaktasningar skall föreligga vidare

psykiska farligsin störning förtill följdpatienten ärom av annans per-
eller psykiska hälsa.sonliga säkerhet eller fysiska Beslut intagningom
tvångsvård fattaspå för chefsöverläkaren vidsjukvårdsinrättning aven

skallvård och grundas på läkareenhet för psykiatrisk etten av annan
Tvångsvård enligtutfärdat sådant beslut kans.k. vårdintyg. äga rurn

förunder högst Om patienten intagen frivillig psykiat-fyra veckor. är
tvångsvård fattasrisk vård vårdintyg, s.k. kon-kan beslut även utanom

endast kan fyra dagar.beslut dock ytterligarevertering, vilket Omavse
efter ansökantvångsvård skall länsrätten chefsöverläkarenerfordras av

skallbesluta Chefsöverläkaren beslutai frågan. tvångsvår-genast om
för dennadens förutsättningar inte längre föreligger.upphörande när

förChefsöverläkarens beslut intagning tvångsvård eller avslag påom
begäran skall upphöra kantvångsvården överklagas patientenattom av
hos länsrätten.

vårdLagen rättspsykiatrisk1991:1129 LRVom

den för brottsligFör fällts till gärning eller misstänkt föräransvarsom
sådan fallvissa beslutas rättspsykiatrisk vård. Enligtgärning kan i om

vid3l kap. brottsbalken kan domstolen bestämmandet påföljd3 § av
för överlämnande tillbesluta rättspsykiatrisk vård.gärning För-en om

frågautsättningarna, förutom det måste brott där påfölj-att ettvara om
den inte kan vid böter, gärningsmannen lider allvar-är attstanna av en
lig det med hänsyn till hanspsykisk och psykiska tillståndstörning att

4 19-0619SmittskydddelA
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påkallat han påövrigt intagenförhållanden ioch ärpersonliga är att en
förenad med frihetsbe-psykiatrisk vård,för ärsjukvårdsinrättning som

domstolen under förutsätt-kan vissbeslutettvång. Irövande och annat
särskild utslcrivningspröv-förenas medskallvårdenföreskrivaning att

ning.
rättspsykiatriskvid enhet förchefsöverläkarenkanHärutöver en

besluta rättspsykiatriskundersökningrättspsykiatriskvård eller för om
kriminalvårds-häktad eller intagenanhållen, ivård för bl.a. den ärsom

all-beslutet liderden rörFörutsättningarnaanstalt. är att ensom av
tillstånd ochtill sitt psykiskamed hänsynochvarlig störningpsykisk

vårdbehov psykiatriskharövrigtförhållanden isin personliga somav
sjukvårdsinrättningpåhan intagenkan tillgodoses är samtatt engenom

tillståndtill följd sitt psykiskavård ellersådanhan sigmotsätteratt av
uttryck för ställningstagande iförmågauppenbart saknar ettatt ge

domstol brottmål kanfattats ibeslutet intefrågan. de fall där ettI enav
hos länsrätten.beslutet överklagas

socialtjänstens områdepåLagstiftning2.4.3

kommunen det1980:620 SoL harsocialtjänstlagenEnligt 3 § ytters-
får hjälpkommunen det stöd och denide vistasförta attansvaret som

enskildes bistånd frånregleras den till6 § SoLde behöver. rättIsom
livsföring hansoch sin i övrigtförsörjningförsocialnämnden sin om

ingår också förHäri insatsertillgodoses påbehov inte kan sätt.annat
Socialnämnden har vidare enligt 11 §missbrukare.rehabilitering ettav

missbrukförebygga och motverkasyfteför iinsatser att avansvar
beroendeframkallande medel. Nämnden skall aktivtalkohol och andra

hjälpmissbrukaren får den och den vård hanenskildesörja för denatt
Vidare skallmissbruket. socialnämndenifrånbehöver för kommaatt

behöver vårdas boden eller iförenligt sörja22 § SoL annatatt som
eller hem och boen-familjehem för vårdhem idet ettän emottasegna

undantag för ochmed LVU-enligt 23 § LVM-de. skallKommunen
och hem för boende.familjehem vård ochhem tillgodose behovet av

ochsådana hem vårdens utformningbestämmelserNärmare omom
Beslut bistånd till vård ochsocialtjänstförordningen.finns i rörsom

överklagasendast s.k. kommunal-behandlingsinsatser kan genomm.m.
laglighetshänseende domstolen kan intebesvär. Beslutet iprövas men

beslutet.ändra innehållet idet materiella
frivillighetsocialtjänstlagen bygger på från denenligtInsatser en-

falldock i två tvångsbestämmelser,skildes kompletterassida. Lagen av
vård missbrukare fall1988:870 i vissa LVMnämligen lagen avom
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bestämmelser vårdsärskildamedoch lagen l990:52 om av unga
redogöras för här.dock intekommersistnämnda lagenLVU. Den att

vård i vissa fall LVMmissbrukare1988:870Lagen avom

till följdtvångsvård beslutas någonskall ettEnligt 4 LVM§ om av
lösningsmedelnarkotika eller flyktigaalkohol,missbrukfortgående av

missbruk och vârdbehovetifrån sittkommavård förbehovi attär av
förut-socialtjänstlagen eller på Enenligtkan sätt.inte tillgodoses annat

tillvidare missbrukarenenligt LVMvårdbeslut ärsättning for attom
och psykiska hälsa for allvarligfysiskasinföljd missbruket utsätterav
liv eller kan befaras kommaförstöra sittriskfara, löper uppenbar attatt

närstående. Tvångsvård beslutasnågonsjälv ellerallvarligt sigskada
ochsocialnämnden lämnasansökanlänsrätten efter sär-genomavav

skilda s.k. LVM-hem.
forsmittskyddsâtgärder vidtageserforderligamöjliggöraFör attatt

sekretessbrytande regel i 26 §finnssmittspridningförhindraatt aen
LVM-hemmet verksamvidskall,dennaLVM. Enligt sompersonen

får kännedomsjukvårdspersonalen ochtillhör hälso- och att ensom om
underrätta den förestâr vår-sjukdom,samhällsfarligintagen har somen

det finns förklart inte risk smitt-inte stården vid dethemmet attom
behandlande lä-finns bestämmelsersmittskyddslagenspridning. I om

informera förhivinfektion läkarevid ansvarigkares skyldighet att
LVM-vården.

100Sekretesslagen 1980:2.4.4

1980:100, SekrL, gäller sekretesssekretesslagenEnligt kap. §7 l
föroch sjukvården uppgift enskildshälso-den offentligainom om

förhållanden det inte står klartpersonligahälsotillstånd och attom upp-
enskilde eller närstående.for den honomgiften kan röjas utan men

Även omfattas hälso- och sjukvârdssekretessensmittskyddsläkaren av
sekretess förgäller uppgifter hos social-Vidareenligt kap. SekrL.7 l §

kriminalvården 7 kap. och §§. Sekre-19 21ochtjänsten, polisen
sekretess gäller mellan olika myndig-tesslagen på principenbygger att

verksamhetsgrenar myndighetsjälvständiga inomheter och mellan en
för fallgäller de myndigheten skyldigUndantagl kap. SekrL.3 § är

myndighet enligt lag eller förordningtilllämna uppgifteratt annan
uppgifter får lämnasfall då sekretess14 kap. §, angivna1 vissa trots

bestämmelser och de fall vilka den s.k.m.fl. i14 kap. SekrL§2
§. Enligt generalklausulen fårtillämplig 14 kap. 3generalklausulen är
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myndig-lämnas mellanutsträckningvissuppgifter isekretessbelagda
och sjuk-gäller dock inte hälso-intresseavvägning. Dettaheter efter en

undantag från sekretessgällerVidarelkap.vårdssekretessen i 7 en-
Emellertiduppgiftsutlämnande.nödvändigts.k.fallligt il kap. §5 av

restriktivt.utnyttjasbestämmelseskall denna senare
hälso- ochenskildsekretess inombestämmelserMotsvarande om

yrkesverksamhet1998:531lagen8-10kap.finnssjukvård i 2 om
område.sjukvårdenspå hälso- och

straffrättens områdepåBestämmelser2.4.5

särskilt avpassad förstraffbestämmelse över-ärSvensk saknarrätt som
Brottsbalkentillfrånsjukdomföring smittsam person annan.enav
beroendebestämmelser påflertalemellertidBrB innehåller ett som

betertillämpas denfallet kan påenskildadetiomständigheterna som
överförs riskerarsjukdom ellersmittsam attsådantsig på sätt attett

överföras.
vidbestämmelser kan tillämpasantalfinnskap.I 3 BrB ett som

kap. döms denEnligt 3 l § BrBsjukdom.smittsamöverföring somav
mindrebrottetmord ellerförlivet ärberövar att anse omomannan

döms föroaktsamhet dödOrsakar någon§.för 2dråpgrovt annansav
kropps-tillfogar§.död 7 Denvållande till annan personsomannans

misshandel 5 § eller miss-fördömsskada, sjukdom eller smärta grov
Åsamkar kroppsskadaoaktsamhetnågonhandel 6 §. annan personav

kroppsskada ellervållande tilldöms förringaeller sjukdom ärsom
oaktsamhetdendömsSlutligen utsättersjukdom 8 §. an-som av grov

sjukdom,kroppsskada eller allvarligför svårfaraför livsfara ellernan
förberedelse till§. Försök ellerför 9faraför framkallande annanav

straffbartringa ocksåmisshandel intesådan är ärmord, dråp eller som
11 §.

tillämpa finns i 13 kap.aktuellablikanBestämmelser ävenattsom
fara förframkallar allmändenkan§ män-BrB. Enligt 13 kap. 7 som

eller livsmedel,förgifta infekterahälsaniskors liv eller attgenom
gift eller överförasprida dylikt ellerpåeller sättannatvatten annat,

för spridande gift eller smitta.dömassjukdomeller allvarligsprida av
döms kap.sådan gärning enligt 9 §begår 13oaktsamhetDen som av

Försök eller förberedelse tilleller smittämne.med giftför vårdslöshet
straffbart 12 §.gift eller smittaspridande ärav
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brottmålihivsmittabeträffandeUndersökning

skä-blodprov på denfårrättegångsbalken§ tasEnligt kap. 1228 som
syftetmedföra fängelse,kanbrottförmisstänkasligen kan ett omsom
bety-kanomständighetermed provtagningen utrönaär att vara avsom

brottet.för utredningendelse om
beträffande HI V-smittaundersökning1988:1473lagenGenom om

misstänktpåprovtagningtill ärmöjlighetbrottmåli personen somges
undersök-skallEnligt §lfallandravissa änför brott iäven enovan.
Sådan be-målsäganden begär det.misstänktedenning äga rum omav

misstänkt förskäligenavseende ärframställaskangäran sompersonen
målsäganden.överföras tillkunnathivinfektionsexualbrott, varigenom

skäligen miss-avseende någonframställas ärocksåkanBegäran som
kansärskilda omständighetergrunddet påför brotttänkt annat avom

brot-till målsägandenöverföraskunnathivinfektionbefaras att genom
domstol.ellerundersökning åklagarebeslutfattasEnligt §2tet. avom

undersök-resultatetskall underrättasåklagareochMålsägande om av
ningen.
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Sverige och iismittspridning3

omvärlden

Inledning1

såvälsjukdomarsmittsamma iförekomstenförkapitlet redogörsI av
behandlas särskilt vissaavsnitt 3.4perspektiv. Isvensktnationellt som

bild smittskyddssituationensfrågor hivinfektion. För att avge enom
bl.a.exempel påavslutande kapitlet någradetiföränderlighet ges

olika sjukdomar.och Förmellan smittämnensambandnyupptäckta en
delsjukdomarna tillhänvisasde smittsammamedicinsk beskrivning av

bilagaB

internationelltSmittskyddssituationen3.2

globala läget3.2.1 Det

all-oförutsedda problem Nyaharårentjugo uppträtt.Under de senaste
eller kunnat identifieras,harinfektionssjukdomarvarliga uppträtt som

ochebola,hemorragiska febemoch denlegionellahivinfektion,t.ex.
elleri regioneråteruppstått,har uppträtt"gamla" sjukdomar nya upp-

bakterier resistentaUppkomstenförändrat ärpå sätt.trätt ett somav
förändringarläkemedel exempel påoch andraantibiotika är ettmot

folkhälsoproblem hela världen. Resistentaibetydandemedförtsom
tyfoid-tuberkulos,gäller malaria,bl.a. detsmittämnen har näruppträtt

tuberkulos-drygt 20 %beräknaspneumokocker. Såfeber och t.ex. av
Östeuropa multiresistena tuberkelbakterier.orsakadefallen i avvara

resistensproblemen har enligt Vårlshälsoorganisa-tillBl.a. med hänsyn
erhålls vid sjukhus blivitvård påinfektionertionen WHO även som

problem.allvarligareallt ochstörreett
utbredningen de sjuk-någrakonstaterasSamtidigt kan att av av

hälsahot många människorstid utgjortlångdomar sedan motettsom
förklarades utrotadeSmittkoppor 1980riktning.tagit positiv varaen

skall utrotadmål polio år 2000.förklaratoch WHO har att varasom
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antal människor före-drabbarsjukdomarFlera de ett stortsomav
Emellertid infektionssjuk-utvecklingsländerna.kommer främst i utgör

industrialiserade länderna.dedomar iproblem ävenett
förekommandede vanligast infek-diarrésjukdomarSå är t.ex. aven

huvuddelen livsmedels-varvid orsakasvärldentionsgruppema över av
Livsmedelsbuma infektioner, orsakadebuma mikroorganismer. t.ex.av

skapar problemcampylobacter,ochhepatit salmonella störreA, av om-
Ävenländerna. hepatit och hepa-industrialiserade Bfattning deiäven

omfattning. Enligt beräkningarförekommande iglobaltC stortit är
människor med kronisk hepatitmiljoner350 B.lever1997 änt.ex. mer

STD problemsjukdomarnaöverförbarasexuelltDe utgör ett stort
ungefär falluppskattade 333 miljonervärlden WHO attöver. nya
ökning förekomstenunder 1995. En STDinträffade bland av avvuxna

länder. Hiv/aids förekommerösteuropeiska på allahar märkts bl.a.i nu
kap.denna organisation 20 uppskattaromkontinenter. UNAIDS attse

hivinfektionlevde med i slutet 1997 ochmänniskor30 miljoneröver av
människor överskred fem miljoner.1997 Avnysmittadeantaletatt

miljoner kvinnor ochmänniskor 2 500 000dessa nysmittade ca cavar
barn under år.15

kan det gäller utbredningenenligt UNAIDSDe trender närsessom
det föreligger tecken på snabb ökninghiv/aids världeni är att en avav

Östeuropa.i vissa delarländer i Asienantalet fall såväl i vissa som av
fall hivinfektiontotalt drygt 25 000Ukraina harIt.ex. rapporteratsav

Emellertidunder tecken på sprid-drygt hälften 1997. attsynsvarav
minskat länder hårt drabbade därningen hivinfektion i ärsom menav

bl.a.förebyggande insatser, Uganda och Thailand.aktivt påsatsatman
fall hiv/aids minska eller fallVidare förekomsten i vartnya avavsynes

har antalet aidsfallandra Så minskat istabiliseras regioner.i vissa t.ex.
Australien och Zeelandde länderna, i Nya i USA.nordeuropeiska samt

bl.a. tillgångenförändringar till medicinskOrsakerna till dessa är ny
riskernainnebära för smittspridningbehandling behöver inte ioch att

sig har minskat.
tuberkulos återigen akut hot denWHO har förklarat äratt ett mot
grund problemen medglobala bl.a. på resistenta tuberkel-folkhälsan av

bär på tuberkulosbakterier. dem finns i utveck-%Drygt 95 somav
Östeuropa, däribland delingsländerna. delar baltiskaI staterna,stora av

tuberkulos ökat och förekomstenhar emellertid antalet fall tuber-av av
kulos bland utlandsföddaockså ha ökat i Europa. Där-personersynes

difterz kunnat hejdashar vaccination ochförekomstenemot genomav
industriländema.denna mycket ovanlig iinfektion Vaccinatio-är nu
difteriepidemierbetydelse bl.a. uppträddevisas iattnens genom nya

f.d. vaccinationsprogrammen sviktade. EfterSovjetunionen när mas-



omvärlden 105ochSmittspridning Sverige iiSOU 1999:51

spridningen i regionenemellertidvaccinationsinsatsersiva varasynes
på nedgång.

jämförelseNordisk3.2.2

deisjukdomarsmittsammaförekomstenuppfattningEn avom
antaletpåjämförelser baseradeerhållaskanländernanordiska genom

sjuk-smittsammavissaFörekomstenland.respektiveanmälda fall i av
Beträffandetabelli 3:1och 1997 presenteras19951992,domar åren
Uppgifternaförtillgänglig 1995.varitendastdockstatistikIsland har

Smittskyddsinstitutettillmotsvarighetlandsrespektivefrånhar hämtats
medjämförelser måsteframhållas görasemellertid attSMI. börDet

olikanågotanvänder sigländernaeftersomförsiktighetviss rappor-av
ochundersöknings-dåredovisningssystem samtochterings- rappor-

variera.också kanteringsbenägenheten
och SverigeDanmark, Finlandi Norge,situationenallmännaDen

allmäntdiarrésjukdomarSålikartad ettärrelativt t.ex.emellertid ut.ser
har1990-taletmittenSedanländer. t.ex.samtligaproblem ispritt av
samtliganarkotikamissbrukare iblandhepatit Aökningnoterats aven
gonorréöverförbara sjukdomarnasexuelltländer. Denordiskadessa

länder.nordiskasamtligasällsynta iblivitvidareoch syfilis har mer
sedanmärktsnedåtgående trendÄven harklamydiabeträffande en

iFinland liksomDanmark ochbl.a. iharDockl980-talet.slutet av
åren.deökningviss senastemärktsSverige åter en

nordiskaför deÄven likartadplanallmäntpå ärsituationen ettom
förekomstenbeträffandeskillnaderpåtagligaföreliggerländerna av
Finland hartabellen.återspeglas iockså t.ex.vilketsjukdomar,enskilda

till vissvilketsyfilis åtminstoneochtuberkuloshögre förekomst aven
ökat.dessa sjukdomarRyssland därtillnärhetenmedkan förklarasdel

ländernordiskafrånmarkant övrigaganskaocksåskiljer sigDanmark
skillnad mellan situa-till dennaOrsakernahivinfektion.det gällernär

harfrågansvårbedömda ochSverigeoch i ärDanmarkitionen t.ex.
harforskareomdiskuterad. Vissamycketvaritårenockså de senaste

skyldigheternaomfattashivinfektion intebetydelsenframhållit att avav
skyldighetheller någonfinns intesmittskyddslagen. Detdanskai den

motsvarandeDanmark haftinteharVidaresmittspårning.delta iatt
forskareAndrafinns i Sverige.åtgärderpreventivaför somprogram

antaletförhållanden hardessaframhållithar däremot oavsettatt nyan-
fors-l990-talet. Enligt dessaunderminskathivinfektionmälda fall av

utbredd i Dan-hivinfektionförhållandetdethar bl.a. attkare var mer
sprid-fortsattadenmedförtepidemin ävenattmark redan börjani av

legat högre.ningsnivån
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Tabell 3:1 antal anmälda fallUngefärligt vissa smittsammaav
invånare000sjukdomar 100 1992, 1995 ochper

1997

ÅrSjukdom Danmark Finland Norge Sverige Island
Tuberkulos 7,3 13,5 6,61992 7,0

8,6 11,8 5,41995 5,7 2,6
4,61997 10,7 11,1 5,1

Hepatit 1,2 1,7 0,8B 1992 2,4
2,31995 2,1 2,2 3,3 4,1

1,8 6,0 4,31997 1,7

Hepatit 1992 3,3 0,75 2,9A 3,2
1995 1,9 3,2 5,7 6,8

2,1 3,3 7,81997 7,0

Salmonella 65,2 69,51992 23,5 59,7
1995 69,3 69,1 23,6 40,3
1997 95,1 57,4 32,2 48,4

Campylobacter 1992 21,8 41,3 14,2 51,7
1995 49,8 43,0 24,0 63,1 15,7

46,71997 50,5 27,3 60,0

Gonorré 1992 10,7 19,6 9,6 5,5
1995 5,5 7,4 4,0 2,8 0,4

4,21997 3,6 4,4 2,8

Klamydia 295 2271992 236 198
1995 248 151 215 156 398
1997 258 198 224 157

Syñlis 1992 1,0 0,6 1,1 0,9
1995 0,7 3,3 0,1 0,8 0,4
1997 3,31,1 0,25 0,5

Hiv 1992 7,3 1,8 2,4 4,0
1995 5,8 1,4 2,4 2,8 1,9
1997 5,2 1,3 2,5 2,7

Anm. Kommittén ha: endast haft tillgång till begränsadeuppgifter avseendeIsland.



omvärlden 107ochSmittspridning Sverige iiSOU 1999:51

SverigeiSituationen3.3

rapporteringdenbl.a.följsSverigeilägetepidemiologiska genomDet
detta itill SMI, närmaresjukdomsfall görsinträffade omsesomav

vissaförekomstenbeträffandeutvecklingenbelysakap. 5.3. avFör att
statistiskavissaoch 3:3tabell 3:2ivisassjukdomar upp-smittsamma

klassifice-smittskyddslagenenligtdeförredogörstabell 3.2gifter. I
för någraredogörstabell 3:3och isjukdomarnasamhällsfarliga avrade

inhemskharsjukdomarna störreanmälningspliktigade övriga ensom
spridning.

samhällsfarligafallanmäldaklinisktAntalet3:2Tabell av
19981994, 1997 och1993,1991,1988,sjukdomar

i199819971994199319911988Sjukdom
3392463073676174371Gonorré
233620344274294278Hepatit A

1953154264211254222akutHepatit B
711996 1 147469 11552bärareHepatit B

57623583 726 24 0283592Hepatit C - 250241390 259327306Hiv
1981513 905963 13 62514986878 2023Klamydia
6375668813080Meningokocksjukdom
252527225455Paratyfoid

237286 4097 44 344 5534254 55Salmonella
530698 585755686638Shigella
424796 6712187Syñlis

458449529619519536Tuberkulos *
2416 18222826Tyfoid

10 1010Övriga 1010samhällsfarliga
sjukdomar

från SMI.uppgiftermuntliga1997årsrapportKälla: SMI:s samt
fall därinsjuknande, bärareakutAkut*uppgifter.preliminäraAnmz. Avser

1994insjuknat. * T.o.m.hasamtidigtsmitta avserbär attutanpersonen
år,insjuknade underantaletuppgiftertuberkulosregistretsstatistiken centrala resp.om

rapportering.året. ingenunderanmälningarantaletuppgifternafr.0.m. 1995 avser -
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någraTabell 3:3 Antalet kliniskt anmälda fall av
anmälningspliktiga sjukdomar 1989, 1991, 1993,

19981994, 1997 och
Sjukdom 1989 1991 1993 1994 1997 1998

Campylobacter 485861 4 275 4 5 529 5 3061 6 474
EHEC 137 72-- - -
Legionella 18 75 42 39 87 76
Yersinia 558 555- - - -
Källa: muntliga uppgifter frånSMI:s årsrapport 1997 SMI.samt
Anmz Såväl legionella blev anmälningspliktigacampylobacter först junil 1988som

tabellen.varför hela i preliminära1989 valts första Avser uppgifter.som
ingen sjukdomarna blev anmälningspliktigarapportering eftersom först 1996.-

jämförelseI med andra länder lägetmånga i Sverige beträffandeär gott
flertalet sjukdomarna.de allvarliga smittsamma Under 1980- ochav
l990-talen dock skett rad förändringarhar påverkat smitt-en som
skyddssituationen Positiva förändringari Sverige. har ägt rum genom
olika medfört markant minskningåtgärder antal olikaettensom av

flertal desmittsamma sjukdomar. samhällsfarligaEtt sjukdomarnaav
förekommer enstaka fallendast något under den tioårs-senastesom
perioden. gäller polio l fall och difteriDetta 0 fall. Oavsettt.ex.
detta infektionssjukdomama fortfarande väsentligt problem.utgör ett
Nya problem upmärksammats, bl.a. förekomstenhar antibiotika-av
resistenta bakterier. Vidare idagSverige för smittsammaär utsattmer
sjukdomar det ökade utbytet med omvärlden. Några faktorergenom

haft betydelse människors allt omfattande utlandsresor, denärsom mer
ökade och handeln med livsmedel.invandringen Malaria, intesom
längre inhemsk sjukdom, exempel på omvärldens betydelse.ärär etten
De fall anmäls varje år200 svensk ellerutgörsca som av personer av
utländsk härkomst samtliga har smittats utomlands. Invandringenssom
betydelse statistikenvisar sig bl.a. i antalet anmälningar förattgenom

markantantal sjukdomar ökade de första åren underl990-taletett då
Sverige mycket antal asylsökande. När det gällermottog ett stort t.ex.
tuberkulos antalet anmälda fall legatdär relativt konstant under tioårs-
perioden svenskföddaminskning de smittade däremotses en av men en
ökning smittade med utländsk härkomst.av

Mag- och tarmsjukdomar

Diarrésjukdomar och andra smittsamma och tarmsjukdomar ärmag-
mycket förekommandevanligt i Sverige. undersökningEn från Livs-
medelsverket pekar på människor500 000 drabbas varje åratt runt av
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deuppmärksammat senasteSärskiltinfektion.livsmedelsburennågon
ochdeflertal vatten-framträdande i ettvarit avcalicivirusåren är som

sjukdomåren. En ut-deunder senaste somutbrottenlivsmedelsbuma
Antaletcampylobacter.betydelse ärproblem storinhemsktgör ett av

åren.tiodeunderöka senastefortsatthar attcampylobacterinfektioner
smittadeinhemsktsigfallen personer.rör%och 40Mellan 30 omav

0157E.c01ispridningförekom inte1990-talet avtill mittenFram av
förän-SituationenSverige.iutsträckningnämnvärdnågonEHEC i
drygtsammanlagtmedinträffadeutbrottdå större1995drades dock tre

och1996underinträffade ävenutbrottStörresmittade100 personer.
Där-smittadehundratalårrespektive ett personer.omfattadeoch1997

relativtvaritsalmonellafallsmittadeinhemsktantalethar avemot
och500mellan 3totaltdeAv1980-talet.mittensedankonstant av
in-%10-15anmälsårligen utgörssalmonella avfall0005 somav

SverigeseffekternafarhågomaTrots avsmittade omhemskt personer.
före-ökadpåteckennågraintedärefter noterats enharinträde i EU

salmonellafall.inhemskakomst av

sjukdomaröverförbaraSexuellt

tioårs-underkraftigtminskatharsjukdomarnaöverförbarasexuelltDe
fall 198887minskat frånharsyjilisanmälningarAntaletperioden. av
majorite-liten,syfilis ärspridningeninhemskaDenfall 1997. avtill 47

framgårutomlands. Somsjukdomenerhållit avharsmittadedeten av
fall437från 1minskatgonorréfallanmäldaantalethartabell 3:2 av

ökningmindre1997märktesEmellertid av1997.falltill 246 en1988
smittspridning,inhemskökadgrund isinhadevilketgonorréfallen en

fall haranmäldaantaletökningDennamänniskor.blandfrämst avunga
anmäl-SMIfrånstatistikenpreliminäradenEnligt1998.underfortsatt

1998.undergonorréfall339des av
medklamydiafallantaletvidareminskade1994och avMellan 1988
framhöll sigochemellertid 1994avstannadeMinskningen50 %.drygt

statistikenpreliminäraårligen. Denfall00014omkringpå1997t.0.m.
antaletökningsignifikantpågången an-förstaför avvisarför 1998 en

bero pådeltill visstorde atttrendbrottklamydia. Detta enfallmälda av
Samtidigtfram.tagitsprovtagningsteknikförfinadförbättrad och mer

minskatprovtagningsfrekvensenuppmärksammats mar-attdockhar
bland män-främstökningen ägtochåren ungaattde rumkant senaste

ökningenstatistiskadenförtalarfaktorer attsistnämndaniskor. Dessa
kons-ocksåkansmittspridning. Detinhemskökadfaktiskmotsvarar en

relativtfall,oupptäcktaantalet antasdvs.mörkeitalet, varaatttateras
stort.
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Antalet anmälda fall hivinfektion har hållit sig på relativtav en
konstant nivå sedan flera år. Antalet anmälningar har sedan 1994 legat
på drygt 250 fall årligen. Statistiken visar vidare klart smittsprid-att
ningen inom begränsad seSverige avsnitt 3.4.är närmare

Hepatiter

Den inhemska spridningen hepatit harB varit relativt begränsadav
under l990-talet. framgårSom tabell har3:2 antalet anmälda akutav
insjuknade falllegat årligen,200 majoriteten smittatsrunt i Sve-varav
rige. Omvärldens betydelse för den epidemiologiska situationen i Sveri-

visas tydligt statistiken anmälda fall kroniskaöver smittbärarege av av
hepatit absolutaB. Den majoriteten dessa kroniska smittbärareav av

har smittats utomlands. Hepatit däremotA i första handär inhemsken
sjukdom. tillFram 1994 anmäldes 300 fall årligen.närmare Emellertid
började 1994 epidemisk spridning hepatit A, främst bland intra-en av

missbrukare, fortsatt.venösa Smittspridningen inom Sverige harsom
fortsatt och anmäldes1997 fall620 vilket fördubblingär änmer en
jämfört med början l990-talet. Smittspridningen hepatit Cav av synes
enligt statistiken hög. Majoriteten de anmälda fallen utgörsvara av
dock flerasmittats år före amnälan. Orsaken till dettaav personer som

förstär på 1990-talet fått tillgång tillatt tillförlitliga analysmetoderman
och därför kunnat fastställa förekomsten hepatit C.av

Antibiotikaresistens vårdrelateradeoch infektioner

Som framgår avsnitt 3.2.1 har bakterier utvecklat resistensav motsom
antibiotika Ävenblivit mycket problem iett världen.stort runt om om
tecken pekar på oroande utveckling också i Sverige uppfattas docken
den inhemska situationen mycket bättre i många länder.än Någrasom
totalresistenta bakterier har inte upptäckts i Sverige, varför någon typ

antibiotikabehandling finns för praktiskt alla bakteriertagetav som or-
sakar sjukhusinfektioner. Däremot har uppmärksammat ökningman en

det gäller multiresistentanär bakterier, dvs. bakterier resistentaärsom
flera antibiotikapreparatmot samtidigt. Så ökade förekomstent.ex. av

pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin under mitten av
l990-talet, främst i södra Sverige. Under 1996, då anmälningsplikt
infördes, anmäldes 362 fall pneumokocker med nedsatt känslighetav
för penicillin och under 1997 anmäldes fall.528 Trenden ökandeav an-
tal fall i södra Sverige dock ha kunnat brytas särskildaattsyns genom
åtgärdsprogram in. vårdenInom harsattes uppmärksammat bl.a.man
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tarmbakterienorsakaddiarréantibiotikautlöst avutbredningökad aven
vidareharsalmonellaMultiresistenta stammardifficile.clostridium av

övervakningenskärpaFöråren. attdeunder senastevanligarealltblivit
användandetochbakterierantibiotikaresistenta avförekomsten avav

bevak-förorganisationerfrivilligasärskildaskapatsantibiotika harav
förReferensgruppenbl.a.åtgärdsprogram,utvecklandeochning av

antibiotika-rationellförStrategigruppenochRAFantibiotikafrågor
des-STRAMA. Genomantibiotikaresistensminskadochanvändning

lägetkännedomgodrelativt omharorganisationer ennumeramansa
urinvägsinfektionerochluft-vidantibiotikaresistens somgällerdetnär

iantibiotikaförbrukningenöppenvården samtbehandlas inom om
landet. -

vård-s.k.uppmärksamhet ägnatssärskildhartid ävenPå senare
medsambandharinfektionerdvs.infektioner,relaterade som

infektionersådanaMantandvårdsbehandling. vet attellersjukvårds-
kunskapernasjukvårdensvenskaden ominomproblem menutgör ett

fungerandevälbl.a.bristfälliga attmycketomfattningen p.g.a.är
förhål-svenskadeforskningochfinns attinte omrapporteringssystem

infektio-vårdrelateradeFrågorförekommande.landena omsparsamtär
kapibehandlas närmarener

sjukdomarFästingburna

och TBEborreliainfektionssjukdomama, t.ex.fástingbuma somDe
deunder senasteuppmärksammatssärskiltencefalit harfastingburen

årli-Sverige,ökat ihaborreliainfektionFörekomstenåren. synestio av
före-vanligtBorreliafall.000 äroch 10000mellan 5uppskattasgen

mellerstaochsödrakustområden isamtSverigeshelakommande längs
behandlingspeciellvilkenTBE,gällerdet motNärSverige.delarna av

spridningenochårligenfall120och40mellandiagnosticerassaknas,
Sverige.delartill vissakoncentreradsjukdom avdenna varasynesav

hivinfektionSärskilt3.4 om

hiv-förekomstensmittskyddslaggällande avVid införandet varnuav
så-kunskapernaoch de närmarefenomenganska ominfektion nyttett

fortfarandeförhållandenaepidemiologiskadeväl sjukdomen varsom
kunskaper-harforskningintensivgrundpåBl.a.begränsade.ganska av

åren. Entiode närmarebetydligt senasteförändratshivinfektionna om
emeller-skallbilaga Härdelåterfinns i Bsjukdomenförredogörelse
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tid några särskilda frågor belysas, nämligen utvecklingen det gällernär
behandling och den epidemiologiska situationen i Sverige.m.m.

Utvecklingen behandling hivinfektionmotav

betydandeEn del forskningen kring hivinfektion och aids har ägnatsav
fram effektiva behandlingsmetoder. Fram tillta 1987 vårdentog

främst sikte på behandling för lindra de aidsrelaterade sjukdomarna.att
Det första hivläkemedlet, AZT, godkändes i Sverige 1987. Härefter har
utvecklingen snabbt detgått gäller tillgången pånär effektivamer me-
diciner. betydelse förAv utvecklingen har bl.a. varit kunskapernya om

avhivviruset. börjanFram till 1990-talet visste inte säkert hur hiv-man
infektionen bröt ned immunförsvaret. Studier har emellertid visat, i

till vad tidigare produktionenmotsats virustrott, att pågår underman av
hela infektionen och nedbrytningen immunförsvaretatt såledesav
främst torde orsakas ökande mängd virus. Forskningen har vidareenav
visat hivviruset har förmåga förändraatt sig.stor kimska-att Dessaen

har tillsammans med tillgången till förfinade metoder vi-per att mäta
rusnivåema i blodet kunnat leda till effektivare behandling. Sedan 1995
tillämpas i Sverige regelmässigt behandling där olika hivläkemedelen
kombineras. Kombinationsbehandlingen har visat sig ha goda resultat

det gäller förhindranär utvecklingen aids, vilketatt visats bl.a. iav
SMI:s anmälningsstatistik antalet aidsfall, seånedan.över harDet visats

behandlingen lett till minskadeatt virusnivåer blodet,i i vissa fall t.0.m.
under mätbara nivåer. Emellertid inte hur smittsamhetenvet på-man
verkas och långtidseffektema Ävenbehandlingen okända.är ännuav

det inte troligt kombinationsbehandlingenatt kan bota hivin-om anses
fektion den rådande ståndpunkten idag detär finns hopp be-att attom
handlingen skall medföra sjukdomen för många kan förvandlasatt till

kronisk behandlingsbar sjukdom. Behandlingen emellertiden ärmen
inte problemfri. Vissa patienter har behandling hafttrots stigande vims-
nivåer och det finns förrisk resistensutveckling, dvs. viruset utveck-att
lar motståndskraft läkemedlen. Behandlingenmot ställer vidare stora
krav på den enskilde patienten mycket strikta medicinrutinergenom
och problem med biverkningar. delFör patienter har biverkningarnaen
varit den behandlingen har fått avbrytas.art attav

Till skillnad från framgångarna det gällernär medicinsk behandling
har något verksamt vaccin hivinfektion inte kunnatmot fram ochtas
det tveksamt fungerande vaccin kommerett finnas inomanses attom
den IO-årsperioden.närmaste Däremot har förebyggande behandling,
bl.a. AZT-medicinering, börjat i samband medatt attges en person

för risk smittas hivinfektion.utsatts Effekternaatt sådan behand-av av
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skyddseffektvisat vissstudier harsäkerställda attling inteär ännu men
smittotillbud.drabbatssjukvårdspersonal ettförerhållits bl.a. avsom

SverigeiSmittspridningen

totalthar 4 917med 1998ochtillframochSedan 1985 personer an-
kvinnor.och 194723 13Sverige, mänihivinfektionmälts med varav

Medelåldernanmälts.Årligen hivinfektionfall250har runt avnya
erhållitsharår.30-35 Smittanlegatdiagnosticerade har runtbland de

heterosexuell kon-42 %,kontakthomosexuellhuvudsakligen genom
%. Andra smittvägarmissbruk 17intravenöst35 % ochtakt genom

nå-observeras inteoch det börförekommande attmarginellthar varit
Majori-efterSverige 1986.blodprodukter ismittatshar avgon person

härkomstutländskvaritsmittade harheterosexuelltde me-teten avav
Beträf-beträffande övriga smittvägar.detdan förhållandet motsattaär

drygtkan konstaterasSverigedelarolika attifande förekomsten av
övrigaoch drygt 20 % iStockholmbosatta ihivpositivade60 % ärav

till slu-framSedan ochMalmö. 1985ochGöteborgstorstadsornråden
anmälts.aidsdiagnos Avfall medtotalt l 621vidarehar1998tet av

dockaidsfall haranmäldaAntaletavlidit.dessa har 133l personer
behandlingsmetoder har börjatdet attefterminskat markant att an-nya

aidsfallanmäldesaidsfall, 1997 77anmäldes 198vändas. 1995 nyanya
antaletsåledesMellan dessa år haraidsfall.anmäldes 63och 1998 nya

harBehandlingsmetodemahalverats.aidsfallanmälda änårligen mer
Samti-avlidit kraftigt minskat.aidssjukaantaletmedförtockså att som

hivinfektion intenyanmälda fallantaleterinrasdigt bör dock att avom
har minskat.

hiv-förekomstenutvecklingenvisarAnmälningsstatistiken att avav
1980-talet.befarades mittenisådanblevinteinfektion Sverigei avsom
totalt 241anmäldesbegränsad. 1997klartSverigeSmittspridningen i är

heterosexuella 115denhivinfektion. Inyupptäckta fall per-gruppen,av
Sverige.de smittats idvs. 1917 %, attdrygt personer,soner, uppgav

smittadeha blivituppgivit sigdemförgälleromvändaDet genomsom
falldessa76 Ivilket 1997kontakterhomosexuella upp-personer.var
Sverige.de blivit smittade i54dvs.%, attsig drygt 71 personer,gav

Även majoritetenmissbrukarna harhivpositiva intravenösabland de
nyanmälda hivpositiva intravenösa24Sverige. Avblivit smittade i

in-smittats Sverige.de i Den84 %drygtmissbrukare 1997 attuppgav
blandsåledes främsthivinfektion ägahemska spridningen synes rumav

missbrukare.och intravenösahomosexuella män
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och problemsjukdomar3.5 Nya

smittskyddssituationenför tidigare avsnitt föränder-Som redogjorts i är
ochlig. sjukdomar har det har situa-uppståttNya smittsamma uppträtt

problem. Utvecklingen den medicinskamedförttioner avnyasom
ökade möjligheterforskningen upptäckaockså givit smittämnenhar att

och olikamellan smittämnen sjukdomar.och samband Detpåvisa nya
tidigare betraktats infek-sjukdomar intehar bl.a. visat sig att som som

bakterier ellerorsakade virus. Så har kunnat på-tionssjukdomar är av
möjligen också orsakas bakterie,visas ochmagsåratt magcancer av en

klarlagtdet den viktigastehelicobakter pyroli. Vidare orsakenär attnu
infektion med humanttill livmoderhalsen papillomavirusi ärcancer

s.k. kondylom. Studier har också"könsvårtor" eller visat på möjliga
och diabetessamband bakterier/virus och multipel sklerosmellan t.ex.

MS.
årenunder de väckt särskiltEn sjukdom intressesenaste ärsom

CJS. sedanCreutzfeldt sjukdom CJ S länge känd s.k.Jacobs pri-är en
hjärnan. hittillsonsjukdom främst angriper Den kända varianten ärsom

ärftlig okänd orsak,eller uppkommer har ocksåspontant av men man
hjärnvävnad.kunnat vid kontakt med Förekomstenpåvisa smitta t.ex.

denna mycket sällsynt i Sverige.form CJ S Våren 1996ärav av rappor-
särpräglade fallterades uppträdandet tiotal Storbritan-CJS iettav av

Misstankar fanns dennanien, den form kundes.k. n.v.CJS. CJSatt av
kopplas från djur hadekötttill konsumtion smittats Bovinsomav av

djursjukdomspongiform encephalopati BSE; också tillhören som
Båda sjukdomsformernaprionsjukdomar. står undergruppen numera

särskild nationelltövervakning såväl internationellt. harSverigeIsom
inte påvisats och några fallnågra fall n.v.CJS BSE bland denavav

påträffats.svenska boskapen heller inte Det ocksåhar anses vara osan-
nolikt epidemi n.v.CJ S kommer uppstå i Sverige.attatt en av

med förekomstEn fråga hänger smittämnensammanannan som av
hos dvs.djur xenotransplantationer transplantations.k.är av organ
från djur till människa. idag inte käntDet vissa former virusär om av
eller överföras tillandra kan människansmittämnen via djurorgan eller
djurvävnad. Med hänsyn bl.a. till de okända smittriskema har regering-

tillsatt parlamentarisk kommitté skall göra översynen en som en av
bl.a. förutsättningarna for sådana transplantationer.
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infektionerVårdrelaterade4

Inledningl

infektionerfrågor rörandeför vissakommitténredogörkapiteldettaI
vård-förKostnadernasjukvård.ochhälso-medsambanderhålls isom

kap. 18.iberörsinfektionerrelaterade
infektionshygieniskaochinfektionervårdrelateradeFörekomsten av

påb1.a.särskildväcktårendeunderfrågor har senaste
härbörvården.ökar inom Detinfektionersådanaforgrund attoroav

någotsjukhusvård intemedsamband nyttäriinfektioneranmärkas att
verk-sjukhushygienisksärskild1960-talet harsedanproblem och en
finnslagbestämmelsersärskildasjukvården. Någrasamhet funnits inom

sjukvårdentill hälso- ochrelateradeInfektioner ärpå området.inte som
utred-regionalanationella ochantalidiskuteratsemellertidhar ett
berör-frågorna intebörDetrekommendationer. noteras attningar och

smittskyddslag.gällandetilldes förarbetenai
sjukvårdenstrukturförändringardebakgrundMot stora somav

genomförtoch1996 1997under sär-Socialstyrelsenhargenomgått en
hälso-hygienverksamheten inomrörandeskild verksamhetsöversyn

Översynen Socialstyrelsensredovisats ihar rapportoch sjukvården.
Bl.a.verksamhetsöversyn".infektioner. En"Vårdrelaterade1998:19

Socialstyrelsenharvidframkomvad översynenmed anledning somav
98/6l29/HSskrivelse Ssärskildöverlämnatockså regeringentill en

pååstadkomma förbättringarföråtgärderolikamed förslag till att
området.

nämndahuvudsak påibyggerredovisningenföljandeDen rap-nu
densjukhushygienseminariumhaftocksåharKommittén ettport. om

fram-uppgiftersamstämmigadetillMed hänsynoktober29 1997. som
undan-inteiseminariet görs änvid såväl rapporten annatkommit som

följande redovisningen.dentill dessa ihänvisningarsärskildatagsvis
be-Socialstyrelsen förespråkatharregeringen atttillskrivelsenI

"infekti0nshygien" skallochinfektioner""Vårdrelaterade an-greppen
"sjukhushygien".respektive"sjukhusinfektioner"förvändas ställeti

vidinfektioner uppstårfrågadet ävenOrsaken härtill ärär att somom
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har valt före-vård Kommittén använda dessautanför sjukhusen. att
slagna begrepp.

definition frånofficiella medEnligt Socialstyrelsens 1979 avses
"vårdrelateradesjukhusinfektioner infektioner" följande.begreppet - -

infektionstillstånd drabbarsjukhusinfektion varje"Med avses som
sjukhusvistelse eller behandling i öppenvård,patient till följd av

sjukdomsalstrande tillförs medi samband vår-det ämnetoavsett om
själv infektions-den från patienteneller härrör samt oavsett om

efter vården. Medunder eller sjukhusinfektiontillståndet av-yppas
infektionstillstånd personal ådragit följdsig tilläven somses av

arbetet."

vårdrelateradeOmfattningen4.2 av

infektioner

vårdrelateradefinns problem med infektioner inomAtt det i Sverige
den och kommunernas hälso- sjukvårdslutna sjukvården inom och vet

det okänt problem föreliggerdäremot inom övrigärman, ommen
offentlig tandvården. Kunskapernaöppenvård och inom proble-om

bristfälliga, bl.a. på grundomfattning väl fungerandeär attmens av
finns och forskning deinte svenska förhål-rapporteringssystem att om

infektionerlandena förekommande. Flera här ärär sparsamt som av
anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Såvälintresse inteär t.ex.

den rapporteringsskyldighetenobligatoriska "oväntade infektioner"av
enligt uppgiftsskyldighetenden s.k. Maria och till SocialstyrelsensLex
slutenvårdsregister endast ofullständiga uppgifter förekomstenger om

Viss frivillig registreringvårdrelaterade infektioner. och rapporte-av
den frivilliga laboratorierapporteringenring förekommer, b1.a. genom

till SMI. Rapporteringen har dock bristfälligSmittskyddsinstitutet en
täclming.

tillställdes bl.a. sjuksköterskorI Socialstyrelsens läkareochöversyn
vid om dessasjukhusens hygienselctioner nedan, smitt-närmarese
skyddsläkare sjuksköterskoroch medicinskt ansvariga i den kommu-
nala bl.a. förekomstenvården rörande vårdrelateradeenkät infek-aven
tioner. problemenEnligt enkätsvaren ansågs de offent-inom denstörsta
liga slutna diarrésjukdomar och antibiotikarestistentavården mik-vara

Även den kommunala hälso-roorganismer. inom och sjukvården an-
sågs diarrésjukdomar huvudproblemen. Härutöver ansågsettvara av
återkommande urinvägsinfektioner, trycksår och influensautbrott vara
vanligt infektioner.förekommande vårdrelaterade Det samstämmiga
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deunderökatinfektionerna senastevårdrelateradedeintrycket attvar
aren.

enkätsva-framfördes iframtidsproblemenviktigastedeEtt somav
antibiotika.förbrukningenochbakterierantibiotikaresistenta avvarren

bakterierantibiotikaresistentaförekomstenanmärkasskallHär att av
3.3.i kap.berörtsdelvis har

vårdrelateradeförekomstenrörandegenomförtsharstudierVissa av
det gällervården. När post-slutna t.ex.offentligadeninominfektioner

och %4till mellan 2frekvensenuppskattassårinfektioneroperativa
ochregistreringbrister itillhänsynmeddockvilket rappor-varje år,

patienter600studie 17Enligtskattning.lågtering avenantas envara
hadeoch 1997mellan 1995intensivvårdsavdelningarvårdades påsom

studie,nationellinfektion.sjukhusförvärvad Idrabbats%10 enenav
0006 treuppskattades överattSMI,genomförd varavpersoner,av

Clostri-bakterien1995smittatshadesjukhusvård,fjärdedelar inom av
diagnosticeradediarré. Antaletsvårbehandladkandijficiledium gesom

iingårdifficileClostridiumfall.555SMIenligt numerafall 1984 var
dennatill EnligtSMI. rapporte-laboratorierapporteringenden frivilliga

detfall år. När5 000fall legatrapporterade runtantaletharring per
orsakats virusdiarrésjukdomarutbrottochfallantaletgäller avsomav

diagnos-grundkänd, bl.a. påintestorleksordningenden avnärmareär
betydande.bedömssvårigheter, varamen

orsakatsinfektioner harsjukhusförvärvadeformerAllvarligare av
finnsbakterierenterokocker. Dessaochstafylokocker nor-bl.a. gulaav

deinfektionerkantarmfloranirespektivehudenmalt på omgemen
bakteriersådanaallvarligtSärskilt ärandrakommer in i omorgan.

blodförgiftning. Lägettillupphovochblodomloppetikommer in ger
stafylo-gulastafylokocker, dvs.meticillinresistentaMRSAbeträffande

välganskaantibiotikaantal ärstortresistenta ettkocker motärsom
haft viss1990-taletunderdärGöteborg,förundantagkänt. Med man

medepisoderfåtalendastharMRSA, ettspridningkontinuerlig av
Sedani Sverige.VårdinrättningamapåförekommitMRSA-infektioner

till SMI.laboratorierapporteringenfrivilligadeniMRSAingår1995
Underårligen.fall anmältsoch 80mellan 50haroch 1997Mellan 1995

fall MRSAanmäldaantaletochmärktsökningmarkanthar1998 aven
Emellertid börfall.och 150mellan 125tilluppgåberäknasför detta år

tillhänförfynden siganmäldadehälftenungefärhär beaktas att av
enterokockerdet gäller resistentaNärbakterier.förvärvadeutomlands

de resis-uppgåruppgift från SMIEnligtmärkts.ökninghar också en
samtligatill %landet 20-30håll iflerapåenterokockema avtenta

allvar-vidare deninteansåg1995 attFöreenterokockinfektioner. man
vancomycinresistentaenterokocker, entero-resistentaligaste typen av

till 1997framdärefter ochSverigeiförekomkocker VRE, men
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uppmärksammades fall. Två studier genomförda SMI undersex av
1997 och dock förekomsten1998 visar VRE mycket ovanlig iatt ärav
Sverige.

4.3 och organisationAnsvar

Hälso- och sjukvård bedrivs såväl landstingensi kommunernassom
regi. tandvårdslagenLandstingen har enligt 1985:125 också ansvaret
för tandvården. Kommunal hälso- och sjukvård omfattar hälso- och
sjukvård bor kommunernastill i särskilda boendefonnersompersoner

hemsjukvård. omfattar dockviss inte läkarvård.Densamt
Landstingen och kommunerna har således det övergripande ansvaret

för vårdens bedrivande och därmed också det övergripande föransvaret
de vårdhygieniska frågorna. Enligt hälso- och sjukvårdslagen
1982:763 finnasHSL skall det särskilda verksamhetschefer som

för på enheterverksamheten inom den landstingsdrivna vården.svarar
Inom kommunernas verksamhetsområde skall finnas s.k. medicinskt

Hälso- ochansvariga sjuksköterskor. sjukvårdspersonalen har också ett
personligt enligt lagen 1998:531 yrkesverksamhet påansvar om
hälso- sjukvårdens område b1.a. föroch arbetet utförs i enlighet medatt
vetenskap beprövad erfarenhet.och

I enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer finns i alla lands-
ting s.k. hygiensektioner, med särskilt ansvariga läkare och sjuksköters-
kor. Några mandat genomföraformella vissa åtgärder har dessa inteatt

deras främst rådgivande.roll Någon motsvarandeutan särskildär orga-
nisation finns kommunalainte inom den vården.

nämnda bestämmelser finnsUtöver ansvarsbestämmelsernu som
berör vårdhygienområdet för i lagstiftning. Så livsme-är t.ex.annan
delslagens bestämmelser livsmedelshantering tillämpliga deiävenom

Ävenfall sjukhusen själva hanterar livsmedel. hälsoskyddsbestämmel-
i miljöbalken bestämmelserna i arbetsmiljölagen kan blisamtsema

tillämpliga.
Även smittskyddslagen tillämplig på förhållanden inom vården.är

Smittskyddsläkarens för adekvata åtgärder vidtas smitt-att motansvar
sjukdomar gäller därför formellt smitta spridsäven inomsamma som

sjukhusen. Enligt praxis bedriver smittskyddsläkaren dock sällan utred-
ningar eller vidtar åtgärder, med förundantag de samhällsfarliga sjuk-
domarna, sådana lokalerinom avsedda för hälso- ochär sjukvård.som
Motsvarande gäller för kommunernas för objelctinriktadeäven ansvar
åtgärder enligt smittskyddslagen. Problem med vårdrelaterade infektio-

förutsätts lösasi stället sjukvårdshuvudmännen med hjälpner av av
hygienläkare och andra specialister.
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Socialstyrel-ihärkanstatliga nämnas attBeträffande det ansvaret
vårdhy-sjukvården ingårochhälso- äventillsynenför överens ansvar

rekommenda-utfärdat olikab1.a.harSocialstyrelsengieniska frågor.
för b1.a.vidare SMIharinstruktionEnligt sinornrådet.påtioner ansvar

infektio-de vårdrelateradebekämpningensamordnastödja ochatt av
föreskriftermeddelaemellertid inte någon utanrätt attSMI harnema.

och rådgivning.rekommendationerverkakan endast genom
enkäterSocialstyrelsensställdes i ettansvarsfrågomabelysaFör att

förelågvisade detSvarenansvarsfördelningen. attrörandefrågorantal
åtgärderför in-huvudansvaretharenighetrelativt stor vem somomen

oklaraansvarsförhållandena ansågsvårdenden slutna att mermenom
samarbeteBeträffandevården.kommunaladenochöppenvårdeninom

myndig-ellervårdgivarinstanserolikaochhygiensektionemamellan
har någotsektionerna intemångaenkätsvarenframkom iheter att av

med kom-öppenvård ellerolika formermedsamarbeteorganiserat av
innebäranmärkas detta inteskallsjukvård. Häroch atthälso-munernas

infektionshygienisktdåbehov,vidkontakter ettt.ex.harinteatt man
sjukhem. Enligt enkätsvarenkommunaltvidproblem uppstått ett var

samarbete med b1.a. kommunernasför utökatönskemåletdet vanligaste
operationsavdelningarna. Avochintensiv-ochsjukvårdhälso- och en-

medsamarbetadesmittskyddsläkareflertaletvidarekäten framgick att
sjukhu-utanförsåväl påsmittspridningsfrågorihygiensektionen som

samarbete. Dethär utökatförelågönskemål ävenatt omsen, men
antibiotikafrågorsamarbetet rörandeförelåg ibristerframgick också att

vård.såväl sluteni öppensom

Socialstyrelsensenligt b1.a.Problem4.4

Översyn

på flerahygienornrådetinombristeridagfinnsSocialstyrelsenEnligt
vilka ocksåflertal problemutpekasSocialstyrelsenshåll. ettI rapport

harde problemNågraseminarium.kommitténsframfördes vid somav
dettainfektioner enligtvårdrelaterade ärförekomstenbetydelse för av

underlag följ ande.
avsnitt 4.2redogjorts för iocksåproblemgrundläggandeEtt som

registreringinfektionemaövervakningenibristernaär genomavovan
tillförlitligtenhetligt ellerfinnsdet inteEftersom ettoch rapportering.

antaletomfattningenbildsamladfådet integår attsystern avaven
uttalasäkerhetmedhellerdet går inteochinfektioner attvårdrelaterade

infektionema.vårdrelateradedeutvecklingensig avom
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Det framkommer vidare oklarheteri föreligger röranderapporten att
har för övervakningen och for åtgärder vidtas.ansvaret Deattvem som

eventuella problem detta kan medföra dock beroendesom synes vara
i vad aktörerna har fungerandemån samarbete. Beträffande denettav

sjukhushygieniska verksamheten bedöms läkare och sjuksköterskor vid
hygiensektionema arbeta i enligt Socialstyrelsens rekommenda-stort
tioner, problem verksamheten starkt kon-ett att ärmen anses vara
centrerad till sluten vård. Enligt hygienverksamhetennår interapporten

till den kommunala hemsjukvården i önskvärd omfattning.ut t.ex.
Ett problem har framförts brister i kunskaper ochärannat ut-som

bildning infektionshygien hos personal och ansvariga inom hälso-om
och sjukvården. Särskilt påpekas detta problemutgöra inom denett
kommunala bl.a.vården, med hänsyn till det inom denna vårdatt även

vanligt med kvalificerad sjukvård och behandling. börär Härnumera
uppmärksammas kommunens omhändertagande bl.a. dematt av som
har särskilt omfattarboende såväl egentlig vård socialsom omsorg

personalen den kommunalainom vården och tillsamt att omsorgen
övervägande del inte tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och inte
heller har sjukvårdsutbildning.

Slutligen har uttryckts inför följderna allmän brist påoro av en re-
inom sjukvården vilken medfört bl.a. underbemanning och bristsurser

på isoleringsmöj ligheter.
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sjukdomsfallUtredning5 av

Provtagningsförfarandetl

genomgå ellerskyldighetAllmänt att5.1 om

provtagningutföra

såväl läkareåläggerbestämmelserinnehållerSmittskyddslagen som
sjuk-rörande smittsammaundersökningtillmedverkaenskild attsom

möjlighetfall lagenvissaprovtagning. I att ut-domar, bl.a. gergenom
varje7. Enligt § harvidare kap. 10setvångmedföra undersökningen

anledningden harundersökaskyldighet att antaläkare i princip att som
deLäkaren skallsjukdom.samhällsfarlig tahan smittats provatt enav

undersökte smittatsdenkonstaterakunnabehövs för att avomsom
han smittatsanledninghar anta attsjukdomen. attDen en sam-avsom

ochläkaredröjsmål sökaskyldigsinihällsfarlig sjukdom att utanär tur
§.13han smittats ellerfastställaförbehövsde attta omsomprov

konkret misstanke smittainträda krävsskallskyldigheten attFör omatt
undersök-Även 1988: 1473och lagenrättegångsbalkenföreligger. om

bestämmelserinnehåller vissabrottmålhiv-smitta ibeträffandening om
12.10.kap.provtagning segenomgåskyldighet att

obligatorisk provtagning. Där-lagstadgadnågonintefinnsI övrigt
s.k.till provtagningmöjligheterfallmångaerbjuds iemot scree-genom

frivilligt för denscreeningprogramDeltagande i ärningprogram. en-
skyldighet förföreskrivennågonhellerfinns inteprincipskilde, och i

undersök-Vidsådan provtagning.erbjudasjukvårdshuvudmännen att
enligtorgandonationer dockviddyliktoch ärblodgivare samtning av

beträffande vissaobligatoriskprovtagningföreskrifterSocialstyrelsens
1990:25,SOSFS 1989:38,blodgivningbeträffandesjukdomar se

1994:4.organdonation SOSFSbeträffandeoch14,1995:3 och 1995:
symptomfriafinnascreeningprogrammenSyftet med är att men

grundersåledes andraerbjuds påUndersökningsmittsamma personer.
huvud-enskilda fallet.det Somuppstått isjukdompåän att symptom
omfatt-självsjukvårdshuvudmanvarjeregel bestämmer programmens

Socialstyrel-landstingen.mellanvarierarscreeningrutinemaning, och
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har meddelat allmännaemellertid råd och föreskrifter beträffandesen
vissa sjukdomar.

5.1.2 Något provtagningsförfarandetom

De kan bli aktuella för någon drabbatsavgöraattprov som om av en
smittsam sjukdom från blod, saliv, urin, avföring ellerär andraprov
kroppsutsöndringar. Förekomsten smittämne eller sjukdomettav en
fastställs vanligen laboratorieanalys Vid anmälanprovet.genom av av
smittsam sjukdom tillämpas Smittskyddsinstitutet SMI utarbe-en av
tad kriterielista alla fall förutsätteri diagnosen verifie-nästan att ärsom
rad sådan analys. Vid vissa sjukdomar kan det dock till-genom vara
räckligt ställs enbartdiagnos med utgångspunkt i den kliniska bildenatt
dvs. läkarens iakttagelser och de uppgifter patienten läm-egna som
nar. stundom räckaDetta kan vid utbrott.även större

5.1.3 Anonymitet vid provtagning

En särskild fråga gäller vilken den enskilde harrätt vidatt vara anonym
provtagning. Enligt patientjoumallagen 1985:562 skall uppgifter om
provtagning och analysresultat antecknas i den enskilde patientens jour-
nal. Journalen skall alltid innehålla uppgift patientens identitet. En-om
ligt särskilt stadgande i lagen får emellertid regeringen, ellerett myn-
dighet meddelaregeringen bestämmer, föreskrifter undantagsom om
för identitetsuppgifter vid förprovtagning viss sjukdom. Bestämmelsen
infördes bakgrund den fanns för vissa skul-mot attav oro som grupper

avhålla försig från hivprovtagning de inte ville deras identitetatt att
skulle bli känd. Enligt förordningen 1986:198 förprovtagning in-om
fektion enskildehiv har den vid provtagningen;rätt attav vara anonym
begär patienten provtagning skall uppgifter hans eller hen-anonym om

identitet inte föras in i joumalen. Visar analysen patientenatt ärnes
smittad upphör emellertid till anonymitet och fullständigarätten uppgif-

införs joumalen. framgår kap.i Som nedan5.3 behållerter patientenav
dock sin i den anmälan behandlandeanonymitet läkare enligt 20 §som
smittskyddslagen har till smittskyddsläkaren och SMI. frågagöra Enatt

hänger med till anonymitet märkningenrätten detärsom samman av
undersökningsmaterial skickas till laboratorium för analys. Nor-som
malt märks med patientens och Enligtprovna namn personnummer.
Socialstyrelsens råd och föreskrifterallmänna SOSFS 1989:18 har
emellertid patienter undersöks för gonorré, syfilis, klamydia ellersom
hivinfektion få laboratorieprovna märkta med särskildrätt kodatt en
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Koden tillämpaspersonuppgifter.istället för med överensstämmersom
dessa tillvid anmälan sjukdomar smitt-användsmed den kod avsom

skall5.3. Läkaren underrätta patientenseskyddsläkaren och SMI om
särskild förteckning deskall han föraVidaretill kodning. överrätten en

från vilka haroch de patienter tagits. Närkodats över provprov som
uppgifternaskall förteckningenlaboratorietinkommit från tas ursvar

frånnegativa hivprovtagningföroch undantagmed svaranonyma --
journal.föras in i patientens

vilken mån till anonymitet haruppfattning ifåFör rättenatt omen
kontaktat hivmottagningar ochkommittén någraharutnyttjats m.m.

föl-Göteborg. Därvid framkom bl.a.Stockholm ochinfektionskliniker i
Huddinge sjukhus informeras samtligapåinfektionsklinikerijande. Vid
möjligheten till Under deanonymitet.provtagningsöker för omsom

drygthade 30 % 150 sökande utnyttjatförsta 1997månadernanio avav
Andelen kvarstårmöjligheten att personer som som ano-vara anonym.

uppgår f.n. till knappt de8 %positivtefter testsvaräven ett avnyma
känd identitetFlertalet dessa patienter harhivsmittade patienterna. av

personalen på kliniken,någonoch adress för åtminstone manav men
kommunika-vid framföralltanvänder s.k. externett anonymnummer

Stockholm genomförde under drygt1996Klaration. hivmottagningi
såjournalsystem uppbyggtMottagningenshivprovtagningar.1 700 är

mottagningen uppfattningenPåsamtliga patienter är attäratt anonyma.
från provtagning till anonymitetskulle avståinte så många rättenom

delmöjlighet ingår "framskjuten" idennaupphörde, att som enmen
Hudkliniken Sahlgrenskakliniken. Påinformationmottagningens om

hivprovtagningar vecka.genomförs drygt 100sjukhuset Göteborgi per
och drygt två patientererbjudsSamtliga patienter att pervara anonyma

särskilda behandlar de hiv-vecka erbjudandet. Det teametantar som
samtliga,identiteten på fyra patien-kännersmittade patienterna men av

Venhälsan på Södersjukhuset Stock-utanför iär teamet.terna anonyma
och bisexuella genomförhomo- mäninriktning påholm med särskild

Identitetsuppgifterna försår.hivprovtagningarcirka l 200-1400 per
förekom1990 i högre gradvid provtagning. Förejoumalenaldrig in i

efter det de konstateratskvarstodpatienter även attatt anonymasom
ef-årdet drygt patientsmittade. Nu är ävenär per somen anonymvara

uppfattning har det blivit mindreklinikens intressantdiagnos. Enligtter
eftersom kliniken iför de hivsmittade patienterna att vara anonyma

utfärdar några "anonyma"princip inte recept.
redovisade delrapportendel frånbetänkandets B TorstenDen i

sexuell livsstil,enkätstudie hiv och säkrareBerglunds pågående sexom
frånfå de skulle avståse bilaga 2 utvisar svarat attatt ytterst personer

anonymitet upphörde. trodde detill Däremotprovtagning rättenom
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flesta de tillfrågade andra skulle frånavstå provtagningatt personerav
vid detta förhållande.

1 Laboratorieverksamheten

bestämmelserI smittskyddslagen finns inga skall analy-om vem som
flesta landsting har dock mikrobiologisktDetagna ettsera prov.

och/eller undersökervirologiskt laboratorium lands-Vissasom provna.
ting laboratorier. Socialstyrelsenutnyttjar privata har tillsynäven över
laboratorierna, har viktiga funktioner.SMI här Institutet be-ävenmen
driver forskning metodutveckling foroch Standardiseringsamt ansvarar
och kvalitetsövervalming den metodik används inom den mik-somav
robiologiska diagnostiken. för särskilt förInom ettramen program ex-

provtagningsjämförelser har institutet i samverkan med Swedishterna
Laboratory MedicineExternal Quality in genomfört kvali-Assurance

standardiseringsarbetetetskontroller. Vidare pågår avseende refe-ett
laboratoriediagnostik vid kliniskarensmetodik för mikrobiologiska

laboratorier Svenskasamarbete med Läkarsällskapetsi sektion för
Medicinsk Mikrobiologi. håller nationellt förrådSMI smittämnenett av
och referensmaterialandra biologiska substanser och s.k.som som
standarder. skall förVidare institutet det finns tillgång tillattsvara
diagnostik kända sjukdomar.för alla smittsamma kan b1.a.Institutet ge
assistans fråga ovanliga sjukdomar därdå det det låga antalet fallär om

diagnostiska svårigheter eller kräver dyr analys då labora-samt ettger
för erforderligtorium har kapacitet analys.i övrigt inte

mikrobiologiska laboratoriernaEnligt har deSMI i Sverige generellt
hög och god kvalitet. ledambitionsnivå Ett i kvalitetsutvecklingensett

har metoder och tekniks.k. ackreditering hos Styrelsenvarit förav
ackreditering kontrolloch teknisk SWEDAC. Majoriteten de kli-av

ackrediteradeniska mikrobiologiska laboratorierna hos SWEDAC.är

Provtagningsverksamhetens5.1.5 omfattning

Varken lagstadgade laboratorierapporteringeni den eller den s.k. fri-i
villiga det totalaredovisas antaletrapporteringen analyserade prov,

endast redovisas. SMI begär alltidpositiva in allmännautan prov prov-
tagningsuppgifter det gäller klamydia,då gonorré och hivinfektion,

beträffande sjukdomarsmittsamma finnsövriga inte någon samladmen
statistik beträffande det totala antalet analyserade Såväl SMIprov. som
Socialstyrelsen bedömer dock provtagningsfrekvensen i Sverigeatt
generellt hög.ärsett
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Smittspåming5.2

smittspårningAllmänt5.2.1 om

samhälls-gäller endast desmittspårningreglerSmittskyddslagens om
åvilarför smittspårningenprimärafarliga Detsjukdomarna. ansvaret
ställabehandlande läkaren. Genomdensmittskyddslagenenligt att18 §

samhällsfarlig sjukdom skall läkarensmittats sö-frågor till den avsom
ha blivit smittad och vilkakanpatientenfå vad ellerka veta vemavav

skallsmittkälla. Läkarensmittadeha blivitandra kan av sammasom
den smittade kan ha fört smittantillreda påockså försöka få vem som

lagstadgad skyldighet medverka iharvidare. smittats attDen ensom
delta finnsdensanktion§. Någon14 vägrarsmittspårningen mot som

emellertid inte.
hanhar anledningdenunder 5.1.1Som anta attär attnämnts som

skyldig dröjsmålsamhällsfarlig sjukdomeller hon smittats att utanav
behandlande läkare i smitt-undersökas. Omlåta sigsöka läkare och ett

misstänka någon smittatsanledningfinnerspåmingsärende attatt av
lämpligt underrätta dennehan påskallsjukdomsamhällsfarlig sätt om

under-smittade dröjsmålmisstänkt intedenhans skyldighet. Låter utan
smittskyddsläkaren detta. Smitt-underrättasöka skall läkarensig om

behandlande läkare inteunderrättasskyddsläkaren skall även om-om
med underrät-misstänkt smittadenå densvårighet kangående och utan

behand-skallundersökning. Vidaregenomgåskyldighetentelse attom
samhällsfarligfallsmittskyddsläkaren dåtillanmälalande läkare av

Efter5.3.smittskyddslagen, nedan20 §sjukdom har konstaterats se
åtgärdertill ytterligaresmittskyddsläkarenharsådan anmälan att attse

hindra smittspridning.behövs försådanavidtas, han attattanserom
smittspårningsmittskyddsläkaren skall tillinnebär bl.a. attDetta att se

frånEfter underrättelsedenna.finner brister ihanståndkommer till om
misstänks smittadnågonbehandlande läkare att av envarasomom

smittskydds-undersökas skalllåta sigsjukdomsamhällsfarlig vägrar
läkarunder-för få till ståndkrävsåtgärderläkaren devidta att ensom

sökning.
1989:18allmänna råd SOSFSföreskrifter ochSocialstyrelsensI

gällersakna kompetens vadsigläkareframhålls denatt ansersom
ochför den smittadebehandlingsansvaretöverlämnakansmittspårning

till läkare. kansmittspårningen Hanfördärmed också ansvaret annan
kurator eller sjuksköterska,arbetet påpraktiskadetvidare överlåta men

smittspårningen. få rådför Förformellahan har då kvar det attansvaret
läkaren till smitt-bedrivas kan vända sigskallhur smittspårningenom

skyddsläkaren.
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Som skall behandlande läkare på lämpligt under-nämnts sättovan
den misstänkt smittade skyldigheten låta undersökas.rätta sigattom

de överförbara framhållsFör sexuellt sjukdomarna i de allmänna råden
det i första hand den smittade själv bör kontakta den elleratt är som

dem han blivit smittad och den ellerkan dem han själv kansom av som
ha fört fallvidare till. åvilar dettasmittan I den bedriverannat som
smittspårningen. bör då klart för denDet smittade hansgöras att namn
eller eventuella smittoöverföringentidpunkten för den inte kommer att
avslöjas för kontaktas.dem Den misstänks ha smittats börsomsom
helst inställa hos den läkare försig smittspåmingen; gårsom ansvarar
den tillmisstänkt smittade läkare måste denne läkare meddelaannan
den densmittspåmingsansvarige smittade undersökts. Och denattom
misstänkt smittade låter sig undersökas läkare denänsom av annan
smittspåmingsansvarige skyldig på godtagbartär att ett sätt snarast
underrätta handen blivit undersökt och vilket resultatattsenare om
undersökningen 5 smittskyddsförordningen.givit § Behandlande lä-
kare kallar misstänkt smittad till undersökning får i högstväntasom en

dagar14 besked från läkare undersökningpå SOSFSatt ägtannan rum
1989:18. Därefter skall smittskyddsläkaren underrättas någonattom
undersökning till stånd,inte kommit 26 § smittskyddslagen.

Det skillnad förfaringssättet dåi det gäller smittspårningär stor av
sexuellt sjukdomar STDöverförbara och den uppföljning skersom
vid sprids objektsjukdomar via såsom och livsmedel. Sam-vattensom
arbetet myndigheter särskiltmellan viktigt då det gäller denär senare

smittspridningensjukdomar; då inte sker mellan människortypen ärav
den sällanenskilde patienten eller läkaren i stånd peka smittkäl-att ut
lan. fåttDet ofta först då smittskyddsläkaren uppgifter flera likar-är om
tade fall han kan för smittansmönster väg.ettsesom

5.2.2 Särskilt smittspårning vid STDom

Då det används ofta begreppetfråga STD kontaktspårning iställetär om
för Kontaktspåmingen bygger alltidsmittspårning. på mellanett möte
patienten och behandlare utför utredningen. Ofta räcker deten som
med informationsutbyte dessa två emellan för utredningen skallett att
kunna slutföras. hudklinikemas särskilda enheterPå för har kon-STD
taktspåmingen och stark förankring,lång tradition och det är nästan
uteslutande kuratorer sköter kontaktspåmingen där. Allmänläkamasom
utför oftare själva, iblandkontaktspåmingen med hjälp sjuk-av en
sköterska.
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Kontaktspårning behandlingsbara STDvid

syfilis, gonorré och klamydiabehandlingsbara STD på-detNär gäller
första besök hos läkaren.ofta vid patientensbörjas kontaktspåmingen

klamydia eller gonorré får behandlingsöker förMånga patienter som
och då kan kontaktspåmingenprovtagningstillfället på-redan vid även

sjukdomen får till-information ochbörjas. patientenProv tas, omges
frågar patienten denne har på-Behandlarenfälle frågor.ställaatt om en

sådant fall läkare.sökaigående relation; att snarastpartnern uppmanas
informeras positivtoch patientenTidigare diskuteras att ettpartners om

måste söka läkare föralla uppgivnainnebär partnersattprovsvar
fastställd behandlaren degår igenomundersölming. diagnosenNär är

patienten eller behandlaren skalloch beslutaruppgivna kontakterna om
behandlaren kal-använder skriftligIbland sigkalla kontakterna. av en

kallaSkall patienten miss-lelse, "partnerbrev".s.k. partner,ett en men
läkare, behandlarensökalyckas förmå dennemed överatt taratt ansva-

söka läkare behand-måsteförmåttOavsett partnern attret. somvem
undersökts aktuellaverkligen för denlaren förvissa sig att partnernom

sjukdomen.

Kontaktspårning hivinfektionvid

flera från kon-hivinfektion skiljer sig i avseendenvidKontaktspåming
hivinfektionVid handlar det intebeträffande övriga STD.taktspåming

följasjälva smittanförsta spårai hand utan attatt snarare uppomom
kan tvingasföre detta Dessutommedoch kontakt attpartners.ta man

innebära finnakan möjlighetentiden, vilketflera tillbakaår i att att
lever pendlandehivpatienter medflestasmittkällan Deförsämras. en

sidan hopp förbättringmed åsig,känslomässig inom ena omprocess
hotet sjukdom och död.ständiga Det-sidan detoch bot, och andraå om

kontaktspåmingsarbetet.måste beaktas ita
läkare och sköterskakurator,finnsPå flertalet kliniker team av som

de flesta fall det sedan kura-hivbeskedet Iträffar patienten ärnär ges.
Redan förstakontaktspåmingen. underfaktiskautför dentorn som

kontaktspåming så småningompatientensamtalet informeras attom
får hivdiagnos pågå-då han sin harkommer patientenske. Omatt en

oftast självenligt praxis patientenende relation kallas partnern av- -
och eventuell testning. erbjudssamtal Partnerntill förmottagningen

stödsamtal.egna
skallbland kuratorer patientuppfattningen varjeDen allmänna är att

eller sina tidigare detill sinsjälvmöjlighet attsäga partnersattges
och hivtestning och skallrådgivning patientenförmåste söka läkare att
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få iställetstöd Väljer patienten låta kallai denna kuratornattprocess.
hansinformeras patienten inte kommer läm-partnern att attom namn

paxtnerbrev används inte likatill S.k. ofta vid be-ut partnern.nas som
handlingsbara användermånga kuratorer istället standardbrevSTD, ett
där adressaten kontakta kuratom i angeläget ärende.att ettuppmanas

emellertid beroendeSättet kalla varierar på dennes socialaatt partnern
kontroll uppgivnasituation. på verkligen under-Kravet att partnersav

behandlingsbarasökts vid STD. finns enstaka falldetsamma Detär som
inleda, eller fullfölja,då bör kontaktspåming.enligt praxis inteman en

Detta kan fallet då patienten svårt sjuk eller så påverkadärt.ex. vara av
olämpligt ellersitt finner dettillstånd omöjligt talaatt attman om

tidigare kontakter.sexuella

och kommitténsHusläkarstudiema5.2.3 enkät

faktisktKunskapen hur smittspåming går till begränsad. Derent ärom
flesta undersökningar harvetenskapliga gjorts syftat till belysaattsom

finnavärdet sådan eller densmittspåmingen kostnads-att mestav som
effektiva metoden.

har genomfört studierSMI och Socialstyrelsen bland husläkare av-
och dessaseende klamydia under 1994 1997. Av framgår bl.a. att

husläkama alltför utsträckning inte bedriver kontaktspåmingi istor en-
lighet ochskyldigheter detta främst berormed tidsbrist.sina på En-att

vidare husläkare iblandligt studierna förekommer helt underlåteratt att
istället "dubbla"genomföra kontaktspårning och till patien-receptger

och tillsjälvtill patienten ettten, partnern.ett
hur smittspåminguppfattning utförs praktikenFör i haratt omen

kommittén rörande smittspåming beträffandeenkäter klamydia,sänt ut
hivinfektion, och tuberkulos. Enkätema harhepatit tillställts läkareB

för och hivinfektion kuratorer.klamydia enkäterna har bl.a.Iävensamt
ställts kallar kontakter,frågor uppgivna hur kontrol-vem somom man
letar verkligen sökt läkarekallad smittskydds-att partner samten om
lagen uppfattas problem eller i arbetet. Dessutom harett en resurssom

enkät alla smittskyddsläkaretill Sveriges 24 försänts atten en
uppfattning smittspårningsrutinerna vid samtliga nämndaom ovan
sjukdomar. redovisas huvuddragNedan några i enkätsvaren.

Klamydia

Enkäten allmänläkare, hudläkarebesvarades 18 30 och kuratorer.32av
Av enkätsvaren döma fungerar kontaktspårningen mycket väl påatt
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alltid har denkuratorerna ansåg deSTD-klinikema. Majoriteten attav
kuratorer vid STD-klinikerna lå-Läkare ochtid de för arbetet.behöver

tillfrågade, patienten själv bestämmaövrigautsträckningi änstörreter,
bekräf-begär alltid skriftligochskall kallashur nästanpartners man

läkare. mycket liten andelsökt Entelse påbevis partnernatt avsom
tillställdes enkäten påstod deoch kuratorersamtliga läkare attsom

högre grad inte lagen regleradenågonarbete iskulle förändra sitt om
verksamheten.

Hivinfektion

praktiska arbetet besvarades 13detfrågorEnkätens specifika avom
kuratorer och läkarekuratorer. 16 sjuoch 23hudläkareinfektions- och

arbetet. kura-behöver för flestaden tid de Dealltid hardeatt avangav
de låter patienten själv bestämmaläkareoch åtta atttorerna uppgav

allaKontrollen angivnakallaskall att partnerspartnern. avvem som
allra flesta skriftlig be-såtillvida de krävervälläkaresökt fungerar att

balans-svåraDenmottagningkräftelse från den testat partnern.som
och behandlare nämndes olika kom-övervakare ibådegången att vara

till patienten kan lagensrelationentillorsak störasattmentarer avsom
ansåg relationen inte påver-mångakontaktspårning,regler attmenom

skulle dereglerades i lagkontaktspåmingsarbetet intekas härav. Om
likartatarbeta påflesta tillfrågade sätt.

Hepatit B

Läkarnainfektionsläkare. utför ibesvarades 32Enkäten större ut-av
fråga hivinfektion.då 14självasträckning smittspåmingen ärän om

förtid de behöver smittspåming. Sättethar denalltidläkare ansåg deatt
Beträffande kont-mycket inomför kallelse varierarpartner gruppen.av

läkare de litar på pati-uppsökt läkareroller attpartnern uppgav sexom
skriftlig bekräftelse på undersök-krävermedan 20uppgifter, attentens

vård-ansåg inte relationenläkarnaning Majoriteten attägt avrum.
smittskyddslagens regler. flestaDepåverkasgivare-patient angavav

arbetet inte reglerades i lag.på likartatde skulle arbeta sätt ävenatt om

Tuberkulos

hur kontakterläkare. Frågan uppgivna13Enkäten besvarades omav
samtligaläkare alla kontakteråttakallas besvarades attangavsomav

läkare de undersöker allasjukvårdspersonal.kallas Femvia attangav

5 19-0619SmittskydddelA
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kontakterna svaradesjälva. Samtliga läkare nej på frågan relationenom
patient-vårdgivare smittskyddslagenspåverkas regler. flestaDeav
skulle arbeta smittspåmingsarbetetlikadant inte reglerades iäven om
lag.

Smittskyddsläkarna

Enkäten smittskyddsläkare.besvarades flertal22 Ett påpekade attav
det utföralltid behandlande läkare kontaktspårningen vid smitt-är som

Vid problem finns smittskyddsläkarensjukdomar. till handssamma
fall efterrådgivare och vissa anmälan enligti 26 smittskydds-§som

lagen kalla flestakan han uppgiven De smittskyddsläkarepartner.
handlägger ärende individuellt det gällervarje hepatit hivinfek-B,när
tion medan det vid klamydia skeroch tuberkulos standardiseraden mer
handläggning.

Anmälningsforfarandet5.3 enligt och20 §

smittskyddslagen22 §

Enligt smittskyddslagens bestämmelser föreligger skyldighet för bl.a.
behandlande förekomstenläkare anmäla vissa smittsamma sjuk-att av
domar det landsting läkarentill smittskyddsläkaren i har sin verksamhet
och sjukdomsfall skall anmälantill Vid vissa tillSMI. denäven göras

uppgifterkommunala fullgörnämnd inom miljö- och hälsoskydds-som
Anmälningsförfarandet har olikaområdet. två syften. Det är attena

snabbt skall få kunskapanmälan inträffade fallmottagarna omav av en
allvarligare för direkta åtgärder skallsjukdom kunna vidtas. Detatt
andra syftet långsiktiga kunskaper utbredningenär att ge mer om av
sjukdomarna grund för bl.a.för på så utvärdering smitt-sättatt ge av
skyddet och utvecklande åtgärdsstrategier. Genom anmälningarnaav
får och total och aktuellsmittskyddsläkaren SMI bild smitt-en av
skyddsläget respektive län. Uppgifterna i anmälningarnai ligger också
till till Världshälsoorganisationengrund för rapportering WHO och
andra internationella organ.

skall anmälas enligtDe sjukdomar lagen s.k. anmälningsplik-som
tiga de samhällsfarligasjukdomar dels sjukdomarna, delsutgörs av av
vissa sjukdomarandra i och forsmittsamma sig likainte utgör ettsom

hot befolkningens hälsa vilkas utbredning och variationerstort mot men
i följa.samhället det ändock angeläget Riksdagen beslutaransetts att

vilka skall samhällsfarliga,sjukdomar medanom somsom anses rege-
ringen sjukdomarbestämmer vilka övriga skall anmälnings-som vara
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bilagorifrågavarande sjukdomar återfinns ipliktiga. Förteckningar över
smittskyddsförordningen.respektivetill smittskyddslagen

Även sjuk-förtecknade skall anmälas,desjukdom än omannan
har fått anmärknings-smittsammisstänksdomen eller samtär envara

22uppträder i elakartad form §område ellervärd utbredning inom ett
ellerfråga tidigare kändkansmittskyddslagen. Det t.ex. vara om en

regionalt fått anmärkningsvärdellerlokaltokänd sjukdom ensom
kända sjukdomartidigare inte "Bua-sådanaExempel påspridning. är

anmäldes bl.a. och utbrottEI-IEC"Ockelbosjukan". Förutsjukan" och
känslighet penicillinnedsatt förpneumokocker meddaghempå en-av

bland dedock dessa sjukdomaringårbestämmelsen;ligt an-numera
skall vidare anmäla dåläkareBehandlandemälningspliktiga. en person

kriterier för aidsanmä-aids enligt WHO:sutvecklatmed hivinfektion
tuberkulos tyfoidfebersmittad hepatit ochlan dåsamt avpersonen

1997:7.SOSFSsmittbärandeupphör att vara
verksamhetdenneåvilar läkare i sinAmnälningsskyldigheten när

Ävenanmälningspliktig sjukdom.smittatskonstaterar någonatt av en
anmälningspliktig sjukdomfinner smittaobduktionläkare vid avsom

labora-läkare vid mikrobiologisktliksomanmäla detta,skyldigär att
laborato-anmälningspliktig sjukdomfinnertorium smittämne avsom

sjukdomarsamhällsfarligaanmäla derier skall dock inte upptassom
meddelatSocialstyrelsen harbilaga.smittskyddslagensunder 1.3 i

för läkare vidanmälningsskyldigheteniundantagföreskrifter vissaom
laboratorium.mikrobiologiskt

sjukdoms-anmälan skall dåstipulerarSmittskyddslagen göras ettatt
smittadfastställtsklart patientendetdvs. ärfall konstaterats, attnär av

kri-definition deinte någoninnehåller närmaresjukdom.viss Lagen av
enhetlig och korrekt rapporteringfåFörterierna för diagnosen. att en

klinisk för labo-för s.k. anmälan ochförteckninghar SMI utarbetat en
föreliggerfall behovdet vissaEftersom iratorieanmälan. att upp-av
misstanke sjuk-redan på smittsamsmittskyddsläkamamärksamma om

osäkra fall anmälas. skerDettaförteckning,bör, enligt SMI:s ävendom
har föreskriftSocialstyrelsen itelefon. upprättatregelmässigt enper

skall anmälas laboratoriema.vilka smittämnenförteckning över avsom
läka-dagen efter dethuvudregelskallAnmälan göras senast attsom

smittskyddsförord-undersökte smittats, 2 §denfått vetskap attomren
smittskydds-under bilagan till1.3 isjukdomarningen. För upptassom

dagar. Misstänker läkarensjudock inomlagen skall anmälan attgöras
anmälningspliktiga sjukdom skallflera smittatspatienter sammaav

omedelbartliknandetelefonsamtal eller på sätt,han, annat un-genom
Anmälan telefon skalldetta.smittskyddsläkaren görasderrätta perom

skeSå bör bl.a.SOSFS 1997:7.brådskande situationer,andraiäven
meningokockinfektion.ellerdiñerivid fall listerios,av
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samhällsfarlig sjukdom skallRör det anmälan innehållasig enom
uppgift smittades ochden adress, denpersonnummerom namn, sanno-

de förhållningsreglerlika sannolika smittvägama,smittkällan, de som
vidtagit förläkaren och de åtgärder hanmeddelat hindra smittsprid-att

uppgifter betydelse för smittskyddet,ning andra 21 § smitt-samt av
sjukdomskyddslagen. Gäller anmälan under bilagani1.3upptassom

till skall dock uppgift identitetsmittskyddslagen eller sannolikom
kodstället skall bestående förstasmittkälla lämnas. de tvåinte I en av

och siffrorna den smittadesde fyra i densista personnummer anges
uppgift hemortslän. Saknars.k. rikskoden den smittadejämte om per-

fallet med asylsökandevilket kan skall iställett.ex.sonnummer vara
Reservkodenanvändas. läkarenreservkod utgörs etten av nummer som

Är och tillhör densjälv välj fråga hivsmitta smittade riskutsattomer. en
smittskyddsförordningen,skall, dennaenligt 4 § igrupp grupp anges

sjukdomanmälan. anmälningspliktigAnmälan inte samhälls-ärav som
farlig uppgift den smittades identitetskall innehålla och de övrigaom

följa sjukdomensuppgifter för utbredning,behövs §23 smitt-attsom
skyddslagen. har meddelat föreskrifterSocialstyrelsen vadom som
skall enligt och SOSFSingå anmälan 21 § 23 1997:7.i

skyldig vidta deSmittskyddsläkaren åtgärder erfordras dåär att som
hananmälan räcker inteinkommit. Det och registrerar in-att noterar

förebyggande och aktivtkomna smittskyddanmälningar; förutsätterett
bedömerhan del uppgifterna, dem och söker analyseraatt tarnoga av

vilka få smittskyddshänseende.konsekvenser de kan i praktiken läg-I
arbetesmittskyddsläkarna ned på denna uppföljning. Smitt-ett stortger

skyddsläkaren basis inkomnaskall vidare på föraanmälningar s.k.av
tuberkulossmittbärarförteclming hepatit och tyfoidfeber.B, Näröver

upphörtuppgift inkommer smittsam, avlidit ellerattom en person vara
flyttat denne avföras från förteckningen.utomlands skall

fortlöpande sammanställaDet åligger de tillSMI institutet in-att
komna med lämpligaanmälningarna och mellanrum förse berörda

med redogörelsemyndigheter, läkare och veterinärer för dessa, 8 §
sammanställningsmittskyddsförordningen. ochEn analys redovisas i

institutets årsrapporten
anmälan har, enligt uppgift frånReglerna smittskyddsläkarnaom

och fungeratSocialstyrelsen, princip väl. hari Det emellertid från flera
håll framförts det förekommer skriftlig anmälan inte inomattatt görs
föreskriven har underrapporteringtid. Vidare klamydia förekommit,av
och det läkare underlåtithar inträffat fall hiv-även att att rapportera av
infektion. den s.k. rikskodenAnvändandet bereder problem.vissaav
Rikskoden då det gäller patienterfungerar inte inte har eller villsom

Påhittade koder förekommer och det har inträf-uppge personnurmner.
fat anmälts flera gånger med olikafall koder. Kodanvänd-att samma
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koppla ihopdå det gällerstatistikproblem, bl.a.tillhar lettningen att
bekymmerfå bukt med dessaaidsfall. Förmedhivanmälningar att

kodertillämpningenföreskriftemaSocialstyrelsen 1997skärpte om av
SOSFS 1997:7.

skeranmälningssystemetbeskrivna över-härdetFörutom genom en
frivil-mikrobiologiska laboratoriema och SMIdemellanenskommelse

personuppgif-cirka smittämnen. Inga40ytterligarelig rapportering av
ett trettio-deltagande laboratoriemaanmälningar. Definns dessaiter

därefter till SMIochveckovisresultatental sammanställer rapporterar
smittskyddsläkama.och
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Förhållningsregler6

FörhållningsreglerAllmänt6.1 om

undersöks förmeddela denskyldigläkarenbehandlandeDen attär som
forhållningsregler behövs för hindradesjukdomsamhällsfarlig attsom

under-förhållningsregler skall denin iMeddeladesmittspridning. tas
enskil-smittskyddslagen. Enligt den13 §patientjoumal, 16 § ärsöktes

meddelade förhållningsreg-Uppgifterreglema.de skyldig följaatt om
enligthani den anmälanläkare lämnasbehandlandeler skall somav

Smittskyddsinstitutet,smittskyddsläkaren ochtill20 § bl.a. har göraatt
vidare 5.3.kap.se

läka-undersöktes kontakter meddenfårFörhållningsreglerna avse
livstöringoch skolgång iarbetei hemmet,hygien, isolering samtren,

ifråga och tilltill den sjukdombådeskall ärövrigt och somavpassas
allmännaSocialstyrelsens föreskrifter ochEnligtden smittades person.

förhållningsreglema uppmaningingå1989:18 bör iråd SOSFS omen
konstaterad eller miss-Förhållningsreglema förläkarkontakt.fortsatt

information åtgärder föromfattaskall bl.a. atttänkt hivinfektion om
reglernaskallsexuellt Vidarevidför smitta umgänge.förhindra risken

underrätta sinden smittade måsteföreskriftalltid innehålla attomen
hivsmittad.hansexualpartner ärattom

smittskyddslä-landet harenhetlighetåstadkomma översökaFör att
för de olikaförhållningsreglergrundläggandekama vissaenats om

for-självasmittskyddsblad.s.k. Förutompåsjukdomarna. Dessa utges
till lä-smittskyddsbladen bl.a. informationinnehållerhållningsreglema

standardiserade reglerna kanifråga. Desjukdomenkare och patient om
strykningar och tillägg.läkarebehandlande genomanpassas av

förhållningsreglemavilken formireglerar inteSmittskyddslagen
emellertid patienten,1989:18 utöverSOSFSskall lämnas. attI anges

skriftligförhållningsreglererhålla ibörmuntlig information, även
skall kunna erin-till för patientenhandlingenfonn. skriftliga är attDen

under-de allmänna rådenreglema. Iinnebördenoch förståsig avra
muntligen gåläkaren sig tidviktigtdetstryks vidare attattäratt ger

förstårverkligenpatientensigoch förvissareglernaigenom attom
svenskapatienten inte harde fallsärskilt idessa. gällerDetta som
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modersmål eller lider fysiskt eller psykiskt handikapp. Om denettav
smittade inte behärskar det svenska språket eller allvarligt hörsel-är
eller talskadad bör tolk anlitas, förvaltningslagen8 § 1986:223.

Är förhållningsreglemapatienten missnöjd med kan han begära att
smittskyddsläkaren dem. Smittskyddsläkaren får,prövar enligt 17 §
smittskyddslagen, ändra reglerna det han finnerpå ändamåls-sätt mest
enligt. Detta innebär smittskyddsläkaren fritt kan bedöma vilkaatt reg-
ler lämpliga från smittskyddssynpunkt, ochär prövningenatt ävensom
kan leda regler skärps.till givna Vid prövningen kan smittskydds-att
läkaren behöva ytterligare beslutsunderlag. Han har möjlighet begä-att

ytterligare information från den ansökt prövning eller in-ra som om
hämta bl.a. läkareuppgifter från och andra verksamma inomärsom
hälso- och sjukvården, Smittskyddsläkarens8 beslut kan överklagas
till länsrätten. uppgifterEnligt kommittén inhämtat från flertalettsom
smittskyddsläkare det mycket ovanligt smittskyddsläkarenär att gör en
formell förhållningsreglerna. Vanligareprövning patienternaär attav
informellt förkontaktar smittskyddsläkaren höra sig för medde-att om
lade förhållningsregler rimliga. Enligt vad kommittén erfarit har bes-är
lut förhållningsregler föremålvarit för domstolsinte prövning.om

Övertas förbehandlingsansvaret patient läkare frånen av en en
skall den läkaren självständigt ställning till vilka förhåll-taannan nye

ningsregler gälla.skall Eventuella ändringar skall anmälas tillsom
smittskyddsläkaren. förhållningsreglerDe smittskyddsläkarensom
själv meddelat får emellertid inte ändras den läkaren SOSFSav nye
1989:18.

Den behandlande läkaren skyldig så långt det möjligtär tillatt är se
förhållningsreglema följs. Möjligheterna denna kontrollatt att utöva är

emellertid skäl starkt begränsade.naturliga Läkaren kan inte hållaav
uppsikt patienten dennes dagligai liv. I förarbetena uttalasöver att
läkaren på olika bör uppmärksam på tecken tydersätt på attvara som
patienten inte hörsammat förhållningsreglema. Det därför nödvän-är
digt läkaren har tillräckligt kontakter med patienten dåatt täta även
denne avböjer behandling eller sådandå inte finns. Läkaren bör även

lyhörd för de upplysningar han kan få från myndigheter ellervara en-
skilda. Finner den behandlande läkaren anledning patientenatt anta att
inte kommer följa eller inte följer meddelade förhållningsregler skallatt
han skyndsamt underrätta smittskyddsläkaren, 25 § smittskyddslagen.
Vilka förhållanden skall föreligga för underrättelse skall ske fårattsom

från fall till fall. Efter ha fåttavgöras sådan underrättelse haratt en
smittskyddsläkaren vidta de åtgärder behövs för hindra vi-att attsom
dare kap. ochsmittspridning, 7se
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Kommitténs enkät6.2

förhållningsregler meddelasoch hurbildfå klarareFör näratt aven
problem har kommittén tillställteventuellaför kunskapoch få ettatt om

hivinfektion, hepatit tuber-klamydia, B,rörandeantal läkare enkäter
dels bestått antal konkretaharEnkäternasalmonella.kulos och ettav

iakttagandehur patientensFörhållningsreglerfrågor när reg-avges,om
frågor allmän karaktär.två Dedelsföljslerna mer se-avavm.m.,upp

smittskyddslagenarbeteskulle utföra sittläkarenhar hurrört omnare
förhållningsreglerbestämmelserinnehöll någrainte samt om manom

samband med förhållnings-harproblemnågrauppmärksammat som
reglerna.

Sammanfattnings-redovisas nedan.enkätsvarenhuvuddragVissa av
arbeteBehandlande läkare har sittiföljandekan dock storvis sägas.

Vid desmittskyddsläkarna,smittskyddsbladhjälp de utges avsomav
hepatit kan svårigheternahivinfektion och B attkroniska sjukdomarna

smittfarliga beteendeeventuellapatientenshantera kunskaperna om
eller omedvetet underlåter in-medvetetläkarenstundom leda till attatt

tillfrågade läkarnaFlertalet dedetta.information atthämta troravom
undan-förekommer självibland patientensjukdomardet vid dessa att

kontakter rädsla för smitt-sexuellasinahåller information p.g.a.om
uppfattning förhållningsreg-Läkarnastvångsregler.skyddslagens om

harfunktion Blandkontrollerande varierar.lema och läkarens annat
skyldigheten kontrolleraförenasvårighetenframhållit attattattman

behandlande lä-med rollenförhållningsreglemaiakttarpatienten som
stödlagens bestämmelserpåpekatemellertid utgörkare. Flera har ettatt

läkare beträffande samtligatillfrågadehälftenarbetet.i Mer än av
arbete likadant, smitt-utföra sittskullede ävensjukdomar atttror om

förhållningsregler.bestämmelserinnehöll någraskyddslagen inte om

Klamydia

hudläkare. allra flestaoch 27allmänläkare De16Enkäten tillställdes
fastställdförsta besök. Eftervid patientensförhållningsregler redanger

allmän-och fjärdedelhudläkamamajoritetendiagnos lämnar avenav
då deAllmänläkarna använderförhållningsregler.läkarna skriftliga

hudläkamasmittskyddsläkarna, medanrekommenderatsregler avsom
iakttagandeföljerläkarna patientensflestaregler.har Deäven uppegna

telefonsamtal. läkarnaIngeneller vidåterbesökreglerna vid an-avav
det visar sig patienten intesmittskyddsläkarentillmäler direkt attom

iakttar fåistället med församtalar patientenläkarereglerna; många att
smittriskinsikttilldenne kommaatt m.m.om
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Hivinfektion

Enkäten tillställdes läkare med behandlingsansvar38 för hivpatienter.
Majoriteten dessa stycken lämnar Förhållningsregler20 redan vidav - -
testtillfállet. Efter fastställd diagnos 12 läkare enbart muntligager
Förhållningsregler medan använder25 sig både muntliga och skrift-av
liga. skriftliga huvudsakDe reglerna i de smittskydds-ärsom ges av
läkarna läkare följerrekommenderade. 20 regelbundet patientensupp
iakttagande förhållningsreglema; frågarövriga ibland. På fråganav om
hur ofta han medvetet ellerläkaren omedvetet underlåtertror att att
inhämta information eventuelltpatientens smittfarliga beteendeom

hantera kunskaperna harsvårigheterna läkare19 aldrig,att svaratp.g.a.
14 ibland ofta. Flertalet tillfrågadeoch två de läkarna 30 styckenav

det kan inträffaemellanåt patienten undanhåller informationtror att att
försexuella kontakter rädsla smittskyddslagens tvångsregler.om av

Hepatit B

Enkäten tillställdes infektionsläkare. Hälften32 läkarna förhåll-av ger
ningsregler vid testtillfállet. Efter fastställdredan diagnos använder sig
samtliga muntliga skriftligabåde och förhållningsregler. skrift-Deav

Åttaliga förhållningsreglema huvudsak smittskyddsläkarnas.i läkareär
följer iakttagande förhållningsreglernapatientens vid be-varjeupp av
sök, regelbundet och frågar då12 det 11 och då. läkare16gör tror att
det aldrig de medvetet ellerförekommer omedvetet underlåter in-att att
hämta information eventuelltpatientens smittfarliga beteendeom p. g.a.
svårigheter hantera kunskapen, 15 det kan förekommaatt tror attmen
emellanåt. de tillfrågadeMajoriteten det ibland kan inträffatror attav

informationpatienten undanhåller sina sexuella kontakteratt om p.g.a.
rädsla för smittskyddslagens tvångsregler.

Tuberkulos

Enkäten tillställdes läkare. dessa lämnar13 Fyra förhållningsreglerav
redan Eftervid testtillfallet. fastställd diagnos alla muntliga förhåll-ger
ningsregler; fem använder både muntliga och skriftliga. Alla läkare

följer patientens iakttagande förhållningsreglemautom viden upp av
varje besök.
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Salmonella

stycken förhållnings-dessa lämnar llläkare.16 AvEnkäten tillställdes
fastställd diagnos bådeEfter 14testtillfállet.vidregler redan munt-ger

muntligamedan två enbartFörhållningsregler,liga skriftligaoch ger
huvudsakligenFörhållningsregler användsskriftliga ärregler. De som
iakttagandeföljer patientensläkareNiosmittskyddsläkamas. avupp

följtillfrågade patienten påbesök; övrigareglerna vid varje annater upp
hur.men har inte angettsätt
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ochomhändertagandeTillfälligt7

tvångsundersökning

Inledningl

smittskyddslagenstillämpningenfaktiskadenbeskrivsdetta kapitelI av
påmisstänks bäratvångsåtgärder motbestämmelser personer somom

smitt-§omhändertagande enligt 37tillfälligtdvs.sjukdom,smittsamen
Redovis-lag.enligt 36 §tvångsundersökningskyddslagen och samma

medgenomförda intervjuerkommitténpåfrämstbyggerningen av
under-och påoch 19961995tillämpningenrörandesmittskyddsläkama

Inhämtadetillämpningen 1992.rörandeSocialstyrelsensökningar av
tillämpning.formellabestämmelsemashuvudsakiuppgifter belyser

ärendenhur sådanaöversiktlig bildocksåUndersökningarna avenger
harundersökningama inteanmärkas gettbörsamtidigt atthanteras men

smittskydds-mellan de olikajämförelsedjupgåendetillmöjlighet en
läkarna.

omhändertagandeTillfälligt7.2

fall beslutasmittskyddsläkaren i vissafårsmittskyddslagenEnligt 37 §
skallsjukdom,samhällsfarligsmittadmisstänksden enatt avvarasom

Tillfälligtläkarundersökning.resultatetpåavvaktanomhändertas i av
och debeträffande hivinfektionbeslutasdock intefåromhändertagande

bilagan till lagen. Förutsätt-under 1.3 iandra sjukdomarna tas uppsom
skäl be-särskildadetomhändertagande ärtillfälligt attförningen av

dettaförarbetena innebärEnligtsmittspridning.förhindraförhövs att
påomständigheter tyderspeciella attföreliggadet skall mansomatt

erforderliga åtgär-tillmedverkanfrivilligakan pårälqiainte personens
medfrån ochdagarunder högst sjufårOmhändertagandet ägader. rum

sjukhus.påindagenden togspersonen
hosbegränsadetvångsåtgärd mycketdenna ärErfarenheterna av

mellanundersökning detkommitténs ärEnligtsmittskyddsläkama.
tillfälligtfråganfallenstakanågotiendast1989 och 1997 som om
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omhändertagande enligt 37§ smittskyddslagen har aktualiserats. En-
dast i fall, vilket avsåg misstänkt fallett tuberkulos,ett har beslutav
fattats tillfälligt omhändertagande.om

7.3 Tvångsundersökning
7.3. 1 Regleringen

Enligt 36 smittskyddslagen§ får smittskyddsläkaren besluta tvångs-om
undersökning någon skyldig låta sigär undersökasattav som men som
inte dröjsmål detta. Den behandlandeutan gör läkaren har skyldighet

i vissa fall underrätta smittskyddsläkarenatt sådana Sådanom personer.
underrättelse skall den behandlande läkarengöras i smittspåmings-om
arbetet finner kan misstänkas haatt smittatsen person som av sam-
hällsfarlig sjukdom låterinte sig undersökas 26 §. Enligt 5 § smitt-
skyddstörordningen skall smittskyddsläkaren omedelbart underrättas

skyldig låta sig läkarundersökasär att inteom en svå-person utansom
righet kan nås omgående. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS
1997:7 skall underrättelse inom 14 dagar. När smittskyddsläkarenges
erhåller underrättelse enligt 26 § smittskyddslagen skall han tå till stånd
läkarundersökning. Om det kan ske risk för smittspridningutan bör han
först försöka få frivilligt låta sig läkarundersökasatt 28 §.personen
För verkställa beslut tvångsundersökningatt ett kan smittskydds-om
läkaren begära biträde polis 62 § p.1av
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uppgifterStatistiska7.3.2

i26 § smittskyddslagenenligtunderrättelserAntalTabell 7:1
landet

199619951992

453348 1l292lklamydia
12211891hivinfektion

1019gonorré
12syfilis

22tuberkulos
173015hepatit B
344324hepatit C

91721övriga

6471l 5664841Totalt

smittskyddsläkar-underrättelser till1992undersökningbeträffandeKällor: Rapport av
medoch intervjuerSocialstyrelsen okt. 1993,12 samt-smittskyddslagen,enligt §26na

liga smittskyddsläkare.
enstakagonorré då endastsyfilis ochtuberkulos,bl.a.Under "övriga"Anm: ryms

ochrörande hepatit Aunderrättelseenstakaingick1995 ävenhar gjorts.underrättelser
shigella.rörandeunderrättelseenstaka1996

ingår därför i "övriga".dessaunderrättelser gjorts,enstakaendastMed attavses

§underrättelser enligt 26majoritetenhartabell 7:1framgårSom avav
klamydia.misstänkts bära påsmittskyddslagen avsett sompersoner

förekomstenomfattandedenligga itorde främsttill dettaFörklaringen
smitt-samtligaharundersökningarnaEnligt3.3.jfr kap.klamydia,av

desmittskyddslagen§enligt 26underrättelseerhållitskyddsläkare un-
redo-tabell 7:2omfattning.skiftande Imycketidersökta åren änom

under-underrättelserfått flestde läntillunderrättelserantaletvisas som
befollcningsstorleken,tillhänsynmedbl.a.skäl,naturligasökta år. Av

underrättelser. Iandelenövervägande tredenförlänstår Stockholms
nå-underrättelser inteantaletharHallandGotland ochBlekinge,län
tillinkomantal underrättelserstycken. Lägstfemtonöverstigitårgot

1992,styckennämligen tiolän,Gotlands treiSmittskyddsläkaren
undersökningamaövrigt visar1996. Istyckenfemochstycken 1995

mellanellerde olika länenmellansigtrendenhetliginte någon vare
smittskyddsläkareEmellertid har fleralän.respektiveåren inom upp-

mellannivåkonstantrelativtpålegatunderrättelserantaletgivit att en
undersökta åren.de
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Tabell 7:2 Län flestmed antal underrättelser enligt 26 §
smittskyddslagen

I 992 1995 1996
Stockholms län 463 581 678
Västmanlands län 272 97 102
Malmöhus län 109 87 72
Göteborg och Bohus län 89 81 61
Södermanlands län 82 132 129
Uppsala län 87 85 56
Gävleborgs län 62 87 67
Källor: Rapport beträffande undersökning underrättelser 1992 till smittskyddslä-av
karna enligt smittskyddslagen,26 § Socialstyrelsen okt.12 1993, och intervjuer med
samtliga smittskyddsläkare.
Anm. Smittskyddsorganisationen i Göteborgs stad och i Bohus läns slogs samman
under 1996. För enkelhetens skull har uppgifterna för dessa smittskyddsläkare sam-
manräknats för och1992 1995.även

Det endast få falli underrättelserär enligt 26 § smittskyddslagensom
leder till beslut tvångsundersökning. Som framgår tabell 7:3om av

de flesta tvångsbesluten misstänkt klamydia. Räknat iavser procent
ledde 3 % underrättelsema 1992 till beslut tvångsundersökning.av om
1995 och ledde1996 2,5 respektive% 2,3 % underrättelserna tillav
beslut tvångsundersökning. Av undersökningarna framgårom att anta-
let beslut tvångsundersökning fördelas på fåtal smittskyddsläka-ettom

Besluten och1992 1995 fördelade på sju smittskyddsläkarere. var res-
Åttapektive år och 1996 på ll smittskyddsläkare. smittskyddsläkare

meddelade inte beslut tvångsundersökning under något deom av
undersökta åren. tabell jämförsI 7:4 antal beslut mellan de smitt-
skyddsläkare erhållit flest underrättelser de undersökta åren.som
Stockholms län och Västmanlands län har vardera med-sammantaget
delat flest beslut. Intressant i Malmöhus länatt notera är att t.ex. är
beslut tvångsundersökning sällsynta smittskydds-ytterst trots attom
läkaren erhållit antal underrättelser och länet,ett stort enligt Smitt-att
skyddsintitutets årsrapporten har relativt hög förekomst kla-t.ex.en av
mydia. Det skall härvid också beslutetnämnas 1995 smittskydds-att av
läkaren i Malmöhus län rörde tuberkulos.
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tvångsundersökningbeslutAntalTabell 7:3 om

1996992 19951

36 31klamydia

6lhivinfektion

2 1hepatit B

1syfilis -
1tuberkulos -

394042Totalt

smittskyddslä-underrättelser tillundersökning 1992beträffandeKällor: Rapport av
medSocialstyrelsen okt. 1993, och intervjuer12smittskyddslagen,karna enligt 26§

smittskyddsläkare.samtliga
något beslut.intesaknas,uppgiftTeckenförklaring: -

tvångsundersökningar i vissa länAntal beslutTabell 7:4 om

19961992 1995
121015Stockholms län
718 5Västmanlands län
O0 1Malmöhus län
l2 1Göteborg och Bohus län
4l 12Södermanlands län
05 0Uppsala län
30 3Gävleborgs län

smittskyddslä-underrättelser tillundersökning 1992beträffandeKällor: Rapport av
medSocialstyrelsen okt. och intervjuer12 1993,smittskyddslagen,kama enligt 26 §

smittskyddsläkare.samtliga
läns slogsstad och i BohusGöteborgsSmittskyddsorganisationen iAnm. samman

smittskyddsläkareför dessauppgifternaskull harenkelhetensunder 1996. För sam-
manräknats och 1995.for 1992även

under-liksom tidigarerörande 1992,undersökningSocialstyrelsens en
såvälvariationer mellan länenförelågdetsökning 1991, visar storaatt
folk-förhållande tillenligt 26§ iunderrättelserdet antalgällernär

tvångsundersökningarantaletbeträffandemängden i länet somsom
framkommer iLiknande variationerunderrättelse. ävenföljd sådanav

dessa har kun-till variationer inteOrsakernaundersökning.kommitténs
Socialstyrelsens undersökningsåvälanalyserasnärmarenat sommen

deltill vissåtminstonepå variationemapekarkommitténs intervjuer att
ochsmittskyddsläkama hanterarhurskillnader iförklaras medkan

misstänktbeträffande ärendensärskiltbedömer ärenden, rördessa som
klamydia.
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absolutaDen majoriteten ärenden underrättelse enligtrörtav som
26 § smittskyddslagen avslutas berörd frivilligt låterattgenom person
sig undersökas. På smittskyddsläkarenheten i Stockholm avslutades,
såväl drygt % ärendena1995 1996, 75 på detta andra fallIsätt.som av
har ärendena skrivits främst personuppgifterna har varit såattav, g.a.
ofullständiga inte gått identifiera ellerattatt attpersonen p.g.a. per-

har flyttat till län och ärendet därför flyttats tillett annat översonen an-
förekommersmittskyddsläkare. Det andra skäl tilläven ären-att ettnan

de skrivs kan så redanDet har blivit under-attt.ex. vara personenav.
sökt, underrättelse på felaktiga grunder ellerägtatt attrum personen av
olika anledningar gått nå. några fallinte I har vissa smittskydds-att
läkare skrivit ärenden klamydia smittskyddsläka-rört attav som p.g.a.

inte det förelegat epidemiologiska skäl till tvångsåtgärden,ansett attren
det lång tid sedan smittillfälletgått så undersökningt.ex. inteatt att

framstått meningsfull.som
En epidemiologisk synvinkel intressant fråga vadi månärur

tvångsundersökzningama leder till människor med smittsam sjukdomatt
upptäcks. kommitténs intervjuer med smittskyddsläkarnaI ställdes frå-

vid genomförda tvångsundersökningar.provresultaten Medgan om
hänsyn uppgifternatill osäkerheten i vissa redovisningen dockav ger
endast resultaten.bilden av

Tabell från tvångsundersök-sammanlagda provresultat7:5
för 1995 1996ningar och

hivinfektionklamydia hepatit B syfilis tuberkulos
Positiv 2 1l 7 1-
diagnos
Negativ 29 5 2 l -
diagnos
Totalt 67 7 3 l l
Anm. dessa undersökningar harBeträffande uppgifter23 har inte kunnat erhållasav
eller så har osäkra ellerresultaten uppgivits ospecificerade. sammanhängerDettavara
bl.a. med analysmetodiken för klamydia inte haft tillräckligt hög grad känslighetatt av
och därför inte kunnat säkertettge svar.

7.3.3 tillämpningsfrågorNågra

kommitténsI med smittskyddsläkarnaintervjuer ställdes allmänna frå-
då underrättelse enligt 26 § smittskyddslagenrutinerna inkom-gor om

mit. smittskyddsläkarna försöker i de allra flesta fallen berördfåatt
förfrivillig söka läkare undersökning. Det sällsyntatt är ytterstperson

beslut tvångsundersökning meddelas smittskyddsläkarenatt utan attom
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tvångsundersökningmed Beslutförsökt kontakthar fåatt ompersonen.
el-den berördeefter detfattas vanligen först anmanatsatt personen en

framgår kommitténs intervjuer ruti-Emellertidler flera gånger. attav
hur kontakterna Enligt intervju-gäller ocksåvarierar. Detta tas.nerna

muntliga och vissaskriftliga anmaningar isåvälförekommer somerna
förfaranden.fall kombineras dessa

tvångsundersökning under och 1996 har1995Flertalet beslut om
detEnligt kommitténs intervjuerpolis.med biträdegenomförts ärav

del-beslutet tvångsundersölcningtillvägagångssättetvanligaste att om
medvarvid polisen samtidigtförsorgpolisens targenomges personen

mellanEmellertid skiftar rutinernaundersökning.vederbörande for
berördsmittskyddsläkareSåsmittskyddsläkarna. attt.ex. enuppgav

vederbö-tvångsundersökning vilketbeslut iförst delges ett omperson
efterkomma beslutet. läkarun-Förstpå sigrande dagartvå att omges

forstånd begärs biträde polistillkommerdersökning ändå inte attav
smittskyddsläkare hanundersökningen. Engenomföra t.ex.attuppgav

misstänktfor undersökningpolisbiträdealdrig begär rörsomav
klamydia.



å
iq
di
v



149SOU 1999:51

Tvångsisolering8

Inledning1

tvångsiso-bestämmelsernatillämpningenförredogörskapitletI omav
medintervjuererhållitshar8.3avsnittförUnderlagetlering. genom

Socialstyrel-fråntvåochsmittskyddsläkare rapportersamtliga genom
38 §tillämpningenuppföljning"Socialstyrelsensnämligen avavsen,

beträf-1996 ochfebruari "Rapport8redovisningsmittskyddslagen",
inkomnasmittskyddsläkarna under 1992tillundersökningfande av

decem-Socialstyrelsen 12smittskyddslagen",enligt 25 §underrättelser
ber 1994.

bestämmel-vikt fästas vidsärskildskalldirektivkommitténsEnligt
riktasskalluppmärksamhetsärskildochtvångsisoleringbl.a.serna om

rättighetertvångsisoleradesdenvaraktighet,tvångsisoleringensmot
be-syfteden isolerade.erbjuds Ihjälpåtgärder attochoch de stöd- som
och1989den januarimellan 1domstolarnas akterharlysa dessa frågor

del smitt-Kommittén har tagitstuderats. även1997den 31 maj av
från smitt-kompletterande uppgifterinhämtatochakterskyddsläkamas

sjukhusvid Danderydsenhetensärskildadenoch frånskyddsläkama
smittskyddslagen.enligtomhändertagandeför

psykiat-tvångsisolerades situationdebelysa ettFör närmareatt ur
socialläkarenutlåtande frånsärskiltinhämtatsperspektiv harriskt ett

del bilagai B,finns intagetUtlåtandetAnnell.Anders

Regleringen8.2

skyldighetsmittskyddslagenenligt §25harläkarenbehandlandeDen
anledningdet finnssmittskyddsläkaren attatt antaunderrätta enatt om

sjuk-samhällsfarligföra smittamisstänksellerförpatient enavsom
förhållningsreg-följer meddeladeeller inteföljadom inte kommer att

anmälaläkaren ocksåbehandlandedenskalllagnimler. Enligt samma
behand-denbehandlingpågåendeavbryter utan attpatientsådanom en

med detta.införståddlande läkaren är
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Enligt 28 § smittskyddslagen skall smittskyddsläkaren efter haatt
fått underrättelse enligt 25 § vidta de åtgärder behövs fören attsom
förhindra vidare smittspridning. paragrafenI vidare smitt-attanges
skyddsläkaren han tillgriperinnan tvångsåtgärd bör söka nå rättelseen
på frivillig väg.

Enligt 38§ smittskyddslagen kan länsrätten på ansökan smitt-av
skyddsläkaren fatta beslut tvångsisolering i två fall. Det ärom ena om
den för smitta inte medverkar frivilligt till de åtgärder behövssom som
för hindra smittspridning. Underlåtelsen emellertidatt är tillräckligen
grund för isolering endast den medför risk för smittspridning. Ettom
beslut tvångsisolering kan också fattas det finns grundad anled-om om
ning den smittade inte följer meddelade förhållningsregleranta att och
underlåtenheten innebär uppenbar risk för smittspridning. Det bören
härvid uppmärksammas tvångsisolering endast kan beträf-att äga rum
fande konstaterats smittad samhällsfarligen person som vara av en
sjukdom. frågaOm det någon endast misstänksär smittadom som vara
och denne frivilligtinte medverkar till nödvändiga åtgärder kan det där-

bli fråga tillfälligt omhändertagande enligtemot jfrett 37 § kap.om
7.2.

Om länsrättens beslut inte kan avvaktas på grund risken förav
smittspridning kan smittskyddsläkaren enligt 39 § smittskyddslagen
omedelbart fatta beslut tvångsisolering. Smittskyddsläkarens beslutom
skall dock omedelbart underställas länsrättens prövning.

Tvångsisolering får enligt 40 § smittskyddslagen pågå under högst
månader från den dag den smittade in påtre sjukhus på grundtogs av

beslutet isolering. smittskyddsläkarenOm bedömer det finns be-attom
hov isolering efter denna tid skall han, enligtäven 41 föreav tre-
månaderstidens utgång ansöka förlängning tvångsisoleringenom av
hos länsrätten. beslut fortsattEtt isolering får högstom avse sex
månader gången. Någon för hur länge isoleringengränsyttersta sam-
manlagt får pågå finns inte. I propositionen tvångsisoleringattanges
skall pågå så länge det finns risk för smittspridning på grund denattav
smittade inte frivilligt underkastar desig åtgärder och inskränkningar i
sin livsföring nödvändiga för hindraär smittans vidare sprid-attsom
ning. Först situationen för den isolerade har ändratsnär på sådantett

förutsättningar försätt tvångsisolering längreinteatt föreligger kan be-
slutet tvångsisolering hävas. Isoleringstidens längd blir såledesom en-
ligt propositionen beroende den isolerades inställning till sin situa-av
tion och sin omgivning.

Enligt smittskyddslagen42 § skall tvångsisolering ofördröjligen
upphöra det längreinte finns skäl för den. Smittskyddsläkarennär skall
vidare ofördröjligen frågan tvångsisoleringenspröva upphörandeom
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isoleradebegäran kan denAvslår handet.den isolerade begär över-när
klaga detta beslut.

omhänder-bestämmelserfinnssmittskyddslagen43-50I om
och vilkaden isolerades rättigheterisoleringstiden,tagandet under om

tillstånd utanför sjuk-vistasochfårinslqänlmingar göras attomsom
bestämmelser nedan.avsnitt 8.7.1Beträffande dessahusornrådet. se

beslut rörande tvångsisoleringfattasforredogjortsSom avovan
fattas smittskyddsläkaren,de beslutflertaletlänsrätten och avsomav

överklagassjukhusornrådet, kanutanförtillstånd vistasrörande attt.ex.
huvud-dessa mål gällerhandläggningenBeträffandetill länsrätten. av

förvaltningsprocesslagen. komplette-Vissabestämmelserna isakligen
smittskyddslagen. Dessadock 54-61finns ibestämmelserrande

följande.innebär kortheti
smittskydds-skyndsamt.handläggas OmskallSmittskyddsmålen

tvångsisolering enligt smitt-omedelbar 39§läkaren fattat beslut om
fortsatt tvångsisoleringansökanmåletskyddslagen eller rör omom

från den dagavgörande inom veckatillmåletskall länsrätten ta enupp
Huvudregelnenligt skedde.underställning 39 §ellerdå ansökan kom in

tvångsisoleringskall hållas i målförhandlingmuntligvidareär att om
tvångsisoleringmåltvångsisolering. Iupphörandeeller rörsomavom

ingå iskall nämndemänVidare rätten.
gällersärskilda bestämmelseruppmärksammas rö-bör ocksåHär att
omfattasenligt smittskyddslagenBeslutoffentlighet.rande beslutens

sekre-sjukvårdssekretessen kap. 1 §ihälso- och 7huvudregelsom av
dock 7kap. 2§ 2p.Undantag iSekrL.1980:100 görstesslagen

bestämmelse hälso- ochgäller intedennaEnligtbeslut.SekrL for vissa
åtgärd.frihetsberövandeangårbeslutetsjukvårdssekretessen om

sjukdomarsmittsammasådanamåldockUndantagna rörär somsom
kla-dvs. gonorré, hivinfektion,smittskyddslagen,ii bilaga 1.3.anges

Beträffande dessa sjukdomarmolle.ulcus är ävenmydia, ochsyfilis
innebäråtgärd sekretessbelagda.frihetsberövande Dettabeslut rörsom

allahivpositivtvångsisolering äri mål röratt upp-en personavsom
måletsekretessbelagda.domslutet, Omsjälva rörgifter i domen, utom

uppgifterna domen däremotituberkulospåbär ären person som
offentliga.
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8.3 Handläggningen före beslut om

tvångsisolering

8.3.1 Statistiska uppgifter rörande underrättelse

enligt smittskyddslagen25 §

Som redogjorts for i skallavsnitt 8.2 den behandlande läkaren
underrätta smittskyddsläkaren läkaren misstänker smittadattom en
eller följermisstänkt smittad inte meddelade förhällningsregler.person
I tabell 8:1 och i tabell 8:2 antalet underrättelser i enlighetpresenteras
med bl.a. uppgifterde kommittén erhållit vid intervjuer under 1997
med smittskyddsläkama landet.i

Tabell 8:1 Antal underrättelser enligt 25 § smittskyddslagen
påfördelat sjukdomar

1989- 1992 9951 9961
1995-06-30

Klamydia 180 171 176-
Hivinfektion 96 146 129-
Hepatit B och/eller C 97 244 23 l-Övriga 27 21 22-
Totalt 699 400 582 558
Källor: Socialstyrelsens uppföljning tillämpningen 38 § smittskyddslagen, redo-av av
visning beträffande8 februari 1996, undersökningRapport till smittskyddsläkamaav
under underrättelser1992 inkomna enligt 25§ smittskyddslagen, Socialstyrelsen 12
december med samtliga smittskyddsläkare.1994, intervjuersamt
Anm: Det bör observeras uppgifterna från smittskyddsläkama lämnats med förbehållatt
för viss felmarginal, dock torde det endast sig något enstaka fall ellerröra om mer
mindre. Under "övriga" enstaka underrättelser rörande tuberkulos, syfilis,ryms gonor-
ré, salmonella och shigella.
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Tabell flest antal underrättelser enligt §8:2 Län med 25
1995 1996smittskyddslagen och

1995 1996
Stockholms 253län 215
Göteborg Bohus län 147 74och

47 41Uppsala län
42Värmlands 41län

Malmöhus 29 28län
smittskyddsläkare.Källor: med samtligaIntervjuer

stad ochi Göteborgs i Bohus län slogsSmittskyddsorganisationenAnm. samman un-
smittskyddsläkare hardessa för enkelhetens skullder 1996. förUppgifterna samman-

räknats för 1995.även

hänför sig det övervägande antalet under-Som framgår tabell 8:2av
storstadsområdena Stockholm och Göteborg. det gällerrättelser till När

med tillhivinfektion underrättelserna, några få undantag,hänför sig
Smittskyddsläkaren i Stockholm erhöll 1995Stockholm eller Göteborg.

underrättelser rörande hivinfektionoch vardera året.1996 drygt 100
tagits i tabell underrättelserför de län 8:2Med undantag ärsom upp

sporadiskt förekommande deenligt smittskyddslagen relativt hos25 §
smittskyddsläkamaflesta Majoriteten får färresmittskyddsläkare. änav

fyra smittskyddsläkareerhöll drygtunderrättelser år. 1995 15-10 per
erhöllvardera och 1996 två smittskyddsläkare22 underrättelser mot-

anmärkasunderrättelser. bör smittskydds-Det sjusvarande antal att
och smittskyddsläka-underrättelser 1995läkare erhöll någrainte att tre

underrättelser 1996.inte erhöll någrare
föranletts smittadeunderrättelserna har denMajoriteten attavav

läkarkontakt. bl.a. klamydia detföreskriven För haravbrutitpersonen
återkommit kontrollbesökdärvid inte på sådantsigrört att personenom

kunna konstatera smittfri.erfordras för Drygtärattatt personensom
rörande hivinfektion har avbrutenhälften underrättelserna avsettav

Övriga huvudsakligen underlåtenhet vidläkarkontakt. fall har avsett att
skydd och/eller informeraanvända sin sjukdom.sexuellt umgänge om

underlåtenhet informera sjukvårdspersonalNågra få fall har attavsett
eller sprutdelning.

§ smittskyddslagen behand-Underrättelseskyldighet enligt 25 åvilar
Beträffande hivpositiva misstänkts brytalande läkare. personer som

sexuellt o.dyl.förhållningsregler rörande sprutdelningumgänge,mot
dockundersökningar ärendena många gång-visade Socialstyrelsens att

myndigheter, polismyndigheter,anmäldes från andra t.ex. samter som
från och privatpersoner i totaltanhöriga, sexualpartner övrigt. 183Av

nämnda misstankar i Stockholms län underunderrättelser rörande nu
juni hade endast underrät-tidsperioden 30 1995fr.o.m. 1989 11t.o.m.
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detelser behandlande läkare. Enligt intervjuer kommittén hargjorts av
förhållanden fortfarandegjort framgår motsvarande gälla iatt synes

enstakaStockholm och Göteborg medan endast ärenden andra lands-i
behandlande läkare.ting initierats änannangenom

uppmärksammas smittskyddsläkarenskall enligtHär också 30 §att
med undantag, skall underrättasmittskyddslagen, vissa socialnämnden,

frivårdsmyndighetenpolismyndigheten och hivpositiv in-om en person
följa förhållningsreglema,följer misstänks inte och dessaellerte att

anmäla tillfår skyldighet smittskyddsläkarenmyndigheter då atten om
tyder på förhållningsreglemade förhållandenuppmärksammar attsom

Socialstyrelsens kartläggning tillämpningeninte följs. 38Enligt §av av
fram smittskyddsläkaren Stockholmsjuni 1995 iden 30t.o.m. uppgav

fick från myndigheternalän sällan några frånutomatt ytterst svarman
Vid kommitténssocialtjänstens prostitutionsgrupp. kontakter meds.k.

ochStockholm, Göteborg Malmö framgår detsmittskyddsläkama i att
upplysningar erhållsfortfarande mindre vanligt enligt dessa be-attär

Även uppgifter har återrapporteringen främstenligt dessastämmelser.
prostituerade.avsett

åtgärderSmittskyddsläkarens efter8.3.2

förhållningsreglerunderrättelse brott motom

framgår handläggningsrutinema vidkommitténs kartläggningAv att
förhållningsregler varierar dels mellanärenden brott motsom avser

enskilde smittskyddsläkarendels hos den beroendesmittskyddsläkarna,
allmänhet kontaktas inledningsvis denpå vad underrättelsen Iavser.

uppgifterbehandlande för omständigheternaläkaren och inämnare om
de också joumalhandlingarna for kontrollallra flesta fallen begärs in av
vilka förhållningsregler givits.som

de allraavsnitt 8.3.1 har flesta ärendenSom framgår avsettovanav
uppgifter kommittén erhållitavbruten läkarkontakt. Enligt de har söker

få den berördasmittskyddsläkaren kontakt med antingenpersonen,
för honom ellereller samtal, förmå henne återupptabrev att attgenom

harkontakten läkaren. flertal ärenden saknarmed Ett rört personer som
adressuppgifter.adress oklara Detta har bl.a. gällteller har miss-som

brukare utländska medborgare sökt asyl i Sverige.även t.ex.sommen
det ovanligtIde fallen inte osäkerhet föreliggersistnämnda är att om

dessa överhuvudtaget längre vistas i Sverige. smittskydds-Förpersoner
läkaren således arbetet många gångerinnebär detta består i sökaatt att
leta Under förutsättningreda den berörde andrapå attpersonen.

smittfarligt beteende lederuppgifter framkommer inte ärendeninte om
läkarkontakt till andra beskrivnaavbruten åtgärder.än nusom avser
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det här sammanhanget skall uppmärksammasI såväli Social-att
styrelsens undersökningar i kommitténs kartläggning har fram-som
kommit underrättelserdet förekommer underlåtenhetattatt attavser
medverka kan härvidvid smittspåming. anmärkasDet det finnsinteatt
någon enligt smittskyddslagensanktion inte med-mot en person som

smittskyddsläkarenverkar vid smittspåming. saknar således möjlighet
tillgripa tvångsåtgärd dessa fall. Enligti kommitténsnågon interv-att

juer smittskyddsläkama flera smittskyddsläkaremed attuppger man
vid brev ochsådana ärenden framhåller i i vissa fall vid telefon-även

genomförskontakt smittspåming ochvikten ävenatt attav man upp-
lyser vederbörande dennes skyldighet delta. det fallFörattom perso-

i fråga medverkar avstår emellertidändå inte från vidare åt-nen man
gärder.

andra förhållningsreglerBeträffande brott vederbörandeänmot att
framgår föregåendeskall ha läkarkontakt har, avsnitt, sådanasom av

ärenden hivinfektion och det hari huvudsak varit fråga fallavsett om
sexuelltdär underlåtit vid använda skyddatt umgängepersonen

och/eller sjukdom. såvälinformera sin Av Socialstyrelsens under-om
sökningar intervjuer med smittskyddsläkamakommitténs framgårsom

vidtas för förmå denflertal åtgärder enskilde på frivilligatt ett att att
skallfölja förhållningsregler. också härgivna Det anmärkas denväg att

absoluta ärenden enligt 25 § smittskyddslagenmajoriteten inte harav
lett tvångsisolering.till ansökan om

efter underrättelse brottEtt viktigt förhållningsreg-moment motom
kontrolleraler fråga vilka förhållningsregleri ärär attsom nu som

orsaken till integivits och vad lyckats följa dessa.är att personensom
kartläggningen framgår smittskyddsläkamaAv i de allra flesta fallenatt

Åtgärderhar samtalskontakter med den berördaeller fleraen personen.
utformahar genomförts har bl.a. varit förhållningsregleratt ärsom som

särskilt för den enskilde föranstaltaanpassade attpersonen, om sam-
talskontakter eller psykologermed kuratorer och föranstalta in-att om

narkomanvård Enligt kommitténsinom intervjuer medsatser m.m.
Göteborgsmittskyddsläkama Stockholm, och Malmöi i förekom-tas

mande socialnämnden förfall kontakt med försöka få till ståndatt
lämpliga Malmö Göteborg hålleråtgärder. såvälI smittskyddsläka-som

konferenservid behov särskilda rörande den berörde där bl.a.ren
socialnämnd behandlande läkare deltar.och

Enligt smittskyddsläkarenuppskattning i Stockholm hand-aven
läggs brott förhållningsreglerärende regel mellaniett motsom avser

ansökanoch månader innan isolering vissa fallItre görs.en omsex
kan det dock fråga betydligt längre tid. I några fall har smitt-vara om
skyddsläkaren också omgående fattat beslut isolering med stödom av
39 § smittskyddslagen.
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domstolarnas beslutUppgifter8.4 omom

tvångsisolering

domstolarnas handläggning målerinrasInledningsvis skall att avom
helhethivinfektion i sin selqetessbelagd.vid bl.a.tvångsisolering ärom
uppgifterna domen. Nå-gäller detta idomslutetMed undantag för även

Nedanstående uppgifter bygger såledesñnnsstatistik inte.egentliggon
domar se 8.1 ochgenomgång avsnittkommitténsuteslutande på av

muntlig infonnation från bl.a.kompletterandemedtillgängliga akter
uppgifterna i avsnitt 8.5.gällersmittskyddsläkama. Detsamma

Stock-1997 har länsrätten ioch med majtillmed 1989Från och
tvångsisolering enligt smittskyddsla-rörandemålholm handlagt 186

Övriga sammanlagthandlagt mål 20harlänsrätter rört perso-somgen.
kammarrätten medan regeringsrättenharantal målEtt prövats avner.

mål vilketprövningstillstånd rördeiendast har lämnat ett en proces-
har enligtsmittskyddsmålen isoleringsuell fråga. Majoriteten avsettav

omedelbarsmittskyddsläkarens beslut38 underställning omav
isoleringstiden. Endastförlängning§ eller39tvångsisolering enligt av

rörandesmittskyddsläkarens beslutprövningfåtal mål har avsettett av
sjukhusområdet. kanHärutanförtillstånd utövernämnas attvistasatt

ellerdelar landet beslutatövrigailänsrätterStockholm har tio av om
tvångsisolering.beslutfastställt smittskyddsläkarens om

hivpositiva Under denenbartSmittskyddsmålen nästanrör personer.
ansökan tvångsisoleringmålhar fyrastuderade perioden rört om av

mål, hepatit respektive he-tuberkulos två Csmittats avpersoner som
tvångsisolering emellertidharansökningarfyrapatit dessaB. Av om

tuberkulos-smittade lettrörandeansökningarnaendast de två personer
rörde med svårt alko-falldessatill tvångsisolering. Det en manena av

utländsk härkomst tuberku-andradetholmissbruk och varsman aven
flertal hademedicinerresistenssålos hade utvecklats ettmotatt upp-

medverkat till den isoleringfrivilligthadestått. Ingen männen somav
Beträffandebåda fallen korta.Isoleringstiderna iansågs nödvändig. var

avslag ansökanfått påhärkomst,utländsk om uppe-ensommannen av
veckatvångsisoleringen och halvvaradehållstillstånd Sverige,i en en

rörandeMålet smittatsSverige.lämnadevarefter han en person som av
smittskyddsläkaren återkallade sinefter dethepatit avskrevs ansö-B att

ansökan tvångsisoleringSmittskyddsläkarenskan vid länsrätten. avom
bifölls visserligen länsrättenhepatitsmittad C avaven man som var

avslogtill kammarrättenbeslutetöverklagade an-sommen mannen
sökan.

oftast tilltvångsisolering lederansökningarSmittskyddsläkamas om
undersökta har läns-den periodenansökan. Underlänsrätten bifalleratt
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det saknats tillräckligadock fall funnit skäl föri sju tvångs-rätterna att
isolering ansökan. har länsrättemasoch avslagit Härutöver beslut om

beslut kammarätttvångsisolering upphävts i fall,tre ettavgenom varav
fall redovisade mål rörande smittatsutgörs enav ovan man som av
hepatit aktema har grunderna förframgår avslag huvudsak-C. Såvitt av

smittade följtligen visats den inte eller kunnatvarit det inte inteattatt
fallförhållningsreglema. har hivpositivfölja Ett rörtantas en man som

samlag infonnerahade haft oskyddade sin sjukdom ochutan att om
tilldärigenom hustru. Med hänsyn hustrun redansmittat sin att var
hadehade påståtts andra sexuella kon-smittad och det inte att mannen

för ytterligare före-takter inte risk smittspridningansåg länsrätten att
låg.

Tvångsisolerade hivpositiva8.5

8 Allmänt5 l
. .

har, med några få undantag, beslutenframgår avsnitt 8.4Som omav
hivpositiva Sedan nuvarande smitt-tvångsisolering rört personer.

harskyddslag kraft och 1998 65 tvångsisole-trädde i t.o.m. personer
skall anmärkas sådanahivpositiva. antaletDet62 attrats, avservarav

laga kraft.fall tvångsisolering vunnit Kommitténsdär beslut när-om
omfattar hivpositiva tvångsisolerats vid nå-kartläggning 52 sommare

till och medmed januari 1989 den 3l maj 1997.tillfälle från och lgot
beslut fattatshar tvångsisoleringBeträffande dessa41 personer omav

smittskyddsläkaren Stockholms beträf-i län ochlänsrätten ellerav av
fattats länsrätt eller smittskydds-beslutfande haråtta av avpersoner

besluthar varit föremål förläkare län.i Härutöver treannat personer
eller smittskyddsläkare Stock-såväl länsrätt itvångsisoleringom av

de tvångsisolerade föremålholms län. Sju har varitlän annat avsom
vid flera tillfällen. Smittskydds-för tvångsisoleringbeslut separataom

tvångsisolerade fattat beslut omedelbarläkaren har rörande 24 om
smittskyddslagen.tvångsisolering enligt 39 §

kommitténs kartläggningingått i har utgjortsDe hivpositiva52 som
tvångsisolerade26 de har varit svenskoch kvinnor.33 19män av avav

kvinna har varit utomeuropeisk härkomst.härkomst; och19 män aven
Övriga har i nordiskt ellertvångsisolerade sitt ett annatursprungsex

mellantvångsisolerade har varit och år gamla20 49europeiskt land. De
Medelåldern för de hartvångsisolering. tvångsisoleradevid beslutet om

framgår tillgängliga uppgifter de16varit år. Såvitt33runt av var av
kartläggningen avlidna vid tiden förhivpositiva omfattats avsom

denna.
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delastvångsisolerats kan huvudsakligaDe hivpositiva in i tresom
och/elleromfattande missbruk allvarlig psykiskmedmängrupper;

följandekvinnor. avsnitt redogörsIstörning, övriga män närmaresamt
konstaterasför kan dock tvångsisolering irespektive Här attgrupp.

med omfattandehar missbruks-majoriteten fallen avsett personer enav
indirekthar därvid varit orsak till detproblematik. Missbruket smitt-

missbrukareflertal dessa har också förele-farliga beteendet. För ett av
ellerförsvårat omöjliggjort undan-diagnospsykiatrisk ettgat somen

för smittspridning. har utgjortsröjande Enrisken storannan gruppav
"övriga bestårutländsk härkomst. Gruppen män" nästanmän ute-av av

härkomst. kanutomeuropeisk Det inteslutande noteras attmän avav
homosexuellmed uttalad läggning. Tvånågot fallen har rört män enav

åtminstone vid enstaka tillfällenfall hivpositivahar dock mänrört som
och fall hivposi-homosexuell prostitution två harbl.a.sig åt rörtägnat

flesta demallra tvångsisole-tiva pedofil läggning. Demedmän av som
anledningar tidigare varit kända för smitt-olikahar vidarerats av

underrättelser avbruten läkarkon-skyddsläkaren grundpåt.ex. omav
följa andra förhållningsregler.svårighetertakt eller misstankar attom

gäller enligt smittskyddslagentvångsisolering i må-Beslut treom
möjlighet ansöka förlängningsmittskyddsläkaren harnader att ommen
tidigare redogjorts för finnsSom inte nå-med åt gången.månadersex

aktema framgårför tvångsisolering. Av dettidsgräns attytterstagon
förlängts.tvångsisolering inte Endast åttaiendast undantagsvisär som

vidföre eller tremånaderstidens utgång,fall upphörthar tvångsisolering
dagar.uppgick till Genomsnittlig tid förtiden 19varvid den kortaste

mellan och nio månader. Emellertid hartvångsisolering har legat sex
tvångsisolering i fall sträcktför 12 sig tvåden sammanlagda tiden över

anmärkas i några dessa fall har denår. dock härDet får att av
beslutför tvåtvångsisolerade varit föremål åtminstone separata om

tiden förtillgängliga aktema har den längstatvångsisolering. Enligt de
och tidermånader. långai drygt sju år Dessatvångsisolering varat sex

haft svårartad missbruksproblematikhar främst avsett personer som
psykisk störning.och/eller allvarlig

isolering har dessa främst varitskälen för fortsattBeträffande att
för återfall och därmedrisk funnits i missbruklänsrätten attansett

flera anförtsför smittfarligt beteende. fall harsammanhängande risk I
genomgått positiv utvecklingden visserligenisolerade attatt en men

förerforderlig säkerställa utveckling-isoleringstidytterligare attansetts
isoleringstiden med hänsynförlängning medgivitsvissa fall harI aven.

fonnerutslussning betryggandetill föreligga behov idetatt ansetts av
till boende.vård eller annat



SOU 1999:51 vångsisoleringT 159

8.5.2 med omfattande missbrukMän och/eller

allvarligkonstaterad psykisk störning

Denna 16 samtliga fyra nordisktmänutgörs utom ärgrupp av varav av
Alla de tvångsisolerade har haft omfattandeutom ettursprung. en av

missbruk, främst narkotikamissbruk.intravenöst I flertalet dessa fallav
har missbruket eller indirekt orsakendirekt varit till det smittfarliga be-
teende legat till grund för isoleringen. För antal de tvångs-ettsom av
isolerade har missbruketi denna också funnits psykiat-utövergrupp en
risk diagnos svårighetsgradvarierande försvårat eller omöjlig-somav
gjort ansvarsfullt agerande. flestaDe dennai harett männenav grupp
tidigare föremål för flertal förvarit insatser komma tillrätta medett att
missbruket flertalet falloch de har i någon gång föremålvarit för vård
enligt vårdlagen 1988:870 missbrukare i fallvissa LVMom av
och/eller tvångspykiatrisk vård. Enligt vad framgår de till-som av
gängliga det emellertid endast fåtalakterna deltagit iär ett meta-som
donprogram. de isolerade har beslutFör vård enligt LVMtre av om
gällt med beslut tvångsisolering ochsamtidigt två de isoleradeom av
har samtidigt med beslutet tvångsisolering föremålvarit för vårdom
enligt lagen 1991:1129 rättspsykiatrisk vård LRV. Härutöverom
har beslut enligt lagen 1991:1128vård psykiatrisk tvångsvårdomom
LPT fattats för under det tvångsisoleringen pågick. Detattmanen
kan också har kriminelltmajoriteten varit belastade.nämnas att

harDet smittfarliga beteendet i majoriteten fallen sigrörtav om
oskyddat- sexuellt med kvinnor och/eller den hivpositiveumgänge att

sjukdom. fall harinte informerat sin också homosexuellI prosti-ettom
och fall förekomtution förekommit i pedofilt beteende.ett annat ett

sprutdelningInågra fall har det varit fråga eller sådantettom om agg-
ressivt beteende blodigai slagsmål med andra. Endast iutmynnatsom
några dock uppmärksammatsenstaka fall har demännen attgenom
förekommit kontaktspåmingsärende. Enligti något de tillgängliga ak-

har beträffande fyra kunnat konstaterats de överförthartema män att
eftersmitta. har under ellerI fall tvångsisoleringen dömtsmännentre

enligt brottsbalken ha överfört eller förför smitta ha någonatt att utsatt
för risk smittas.att

allra beslutetDe flesta vid tvångsisolering mellan och33 45omvar
år. Den äldstehar varit 26 år och den 49 år. Den kortaste isole-yngste
ringstiden uppgick till dagari denna 19 då den tvångsisoleradegrupp

avled. Isoleringstiderna har i majoriteten fallen sträckt sigmannen av
mellan och månader. fem fall har dentio I sammanlagda isolerings-sex
tiden år. dessa falluppgått till två I upphävdes isoleringenöver ett av
då överfördes till kriminalvårdsanstalt efter isolering två årimannen
och fyra fall upphördemånader. isoleringenI efter två ochårett annat
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isoleringstiden dennalängsta iavled.20 dagar då Den gruppmannen
tilltill år och hänför sigkartläggningenforuppgick vid tiden ensex

förtvångsisolerad vid tiden kartläggningen.fortfarandeman varsom
aktema omfattande narko-har enligttvångsisoleradeDen ettmannen

sjukdom och sänkt intellektuellgränspsykotisktikamissbruk samt enen
sjukdomstillstånd.insikt sitthan saknarmedförnivå vilket att om

Övriga8.5.3 män

samtligabestår 17 ärDenna utom utomeu-män en avvaravavgrupp
fall doku-dessa inte funnitsaktema har iEnligtropeiskt ettursprung.
psykisk någraeller allvarlig störning. Imissbrukomfattandementerat

alkoholkonsumtion och beträffan-omfattandefall har dock förelegat en
förelegat fönnodadhartvångsisolerade i dennade två de gruppav

har vidare haft sociala ellerhjärnskada. Majoriteten männen psy-av
bila-socialläkaren Anders Annell, del Butlåtandejfrkiska problem av

har det denkonstateratsfallen i dennaflesta9. de allra attI gruppga
för eller interiskerna smittspridninginsikt ibristandehivpositive haft

någrakunskaperna sjukdomen. Iintegrerakunnat känslomässigt om
ifrågasatt överhuvud-förnekat eller hantvângsisoleradefall har den att

smittad.varittaget
betydandedet kan föreligga svå-kansammanhangdettaI attnoteras

rättsosäkerhet bedö-det gällervissdärmed närrigheter och attäven en
erforderlig medinsikt, inte minstbibringatshuruvida personma en
kulturskillnader föreliggaoch kanspråksvårigheterhänsyn till de som

vilja till samarbetedenna Personensinomdet gällernär grupp.personer
ha viss inverkan på bedöm-kunnatordeunder isoleringstiden även en

attitydförändringinsikt ochgradenningen. Svårigheten avgöraatt av
därvidlagolika uppfattningarbeteende ochsmittfarligtdet gäller attnär

uppfattningmålen däråterspeglats i någrakan ocksåråda har av en
personaldokumenterats i intygsmittskyddsläkarens t.ex.än avannan

verksamma inomellerpå den särskilda enheten ärpersoner somav
sjukvården.

har främst bestått ibeteendet dennaismittfarliga män-Det attgrupp
informeratmed kvinnor ochsexuellt intehaft oskyddat umgängenen

också fråga homosexuelldet varitfall harhivinfektion. Isin ett omom
pedofilt bete-medfall harytterligareprostitution och rörtett en person

aktualiserats ihardennaende. flesta iDe attgenom personengrupp
såledeskontaktspårningsärende ochsmittkällafråga iuppgivits ettsom

tillöverfört smitta annan person.en
tvångsisoleradefem dessahartillgängliga aktemaEnligt de un-av

överförtbrottsbalken för haenligtdömtsder tvångsisoleringen att
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smitta eller för ha någon för risk smittas. kanDet därvidutsattatt att
anmärkas de tvångsisolerade häktad vid tiden för beslutetatt en av var

isolering och detta beslut fattades säkerhetsåtgärd för detattom som en
fall häktningsbeslutet skulle hävas. Denne överfördes efter sjuperson
månaders isolering till kriminalvårdsanstalt.

De allra flesta dessa vid beslutetmän tvångsisoleringav var om
mellan 25 och år. har34 Den varit 20 år och den äldste år.yngste 46

kortasteDen isoleringstiden vid kommitténs kartläggning två må-var
nader och dagar. fall rördeDetta erhållit aidsdiagnossex en person som
vid tiden for beslutet och isoleringen upphörde på grund hans dåligaav
hälsotillstånd. fyra harFör tvângsisoleringenmännen i må-varat treav
nader och för mellan månader och tio månader.männensex av sex
I falltvå har isoleringen överstigit två år. dessaEtt fallav avser en per-

med förmodad hjärnskada medför han inte vad detatt vetson en som
innebär iaktta förhållningsregler. Denne tvångsisolerad i tvåatt man var
år och och dömdes sedermera förmånader hivrelaterad brottslighet.sex
I ytterligare fall, i vilket tvångsisoleringen fortfarande pågick vidett
kommitténs förkartläggning, har tiden tvångsisolering uppgått till två

Ävenår och månader. detta fall har deni tvångsisolerade för-tre en
modad hjärnskada.

8.5.4 Kvinnor

Denna kvinnorbestår 19 samtliga tvåutom ärgrupp av varav av nor-
diskt Med få undantag har dessanågra kvinnor haft pågå-ettursprung.
ende omfattande narkotikamissbruk, i vissa fall i kombination med all-
varlig psykisk kvinnastöming. En utomeuropeiskt ärung av ursprung
dock utvecklingsstörd och har därtill haft akuta psykoser. bod-Kvinnan
de vid beslut isoleringtiden för i gruppboende dock inteettom som
ansågs kunna tillräcklig tillsyn för förhindra hon utanföratt attge
boendet hade oskyddat sexuellt umgänge.

Flertalet kvinnor har tidigare föremålvarit för flera beslut vårdom
enligt och/eller fall femLVM LPT. I de tvångsisolerade kvin-Vart av

har under någon tid deltagit metadonprogram.i några fall harInorna
den tvångsisolerade kvinnan föremål förvarit vård enligt ellerLVM
LPT vid tiden för beslutet tvångsisoleringen. I dessa fall har beslu-om

löpt parallellt.ten
Enligt aktema har i fallen den huvudsakliga13 grunden förav

tvångsisolering missbruksrelateradvarit prostitution. Endast i något en-
staka fall har uppmärksammatskvinnorna de förekommit iattgenom
något kontaktspåmingsärende. kanHär flertalinämnas att ett av pros-
titutionsfallen frågahar det varit misstanke överträdelse för-om om av

6 19-0619SmittskydddelA
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har grunden därvid b1.a.Enligt akterna varitbudet prostitution. attmot
ställeniakttas på de där prostitution före-vederbörande kunnatkvinna

dålänsrätten ansökan tvångsiso-kommit. vidareDet kan attnoteras om
till det begränsadedessa fall hänvisat beviskravlering bifallits flerai av

Beträffande två kvinnorna finnssmittskyddslagen.uppställs i avsom
till vadöverfört smitta Enligtuppgifter de haratt annan person. somom

förblivit dömd enligt brottsbalkenkvinnaframgår akterna har attenav
ha överfört smitta.

tvångsisolering mellan ochvid beslutet 25 35allra flestaDe omvar
äldsta 42 år. kortaste isole-och den Denvarit 25 årår. harDen yngsta

flertalet tiden förmånader. I fall hartilluppgåttringstiden har tre
sig från sju månader och tillsträcktdennatvångsisolering i uppgrupp

sammanlagda isoleringstidenfall har dennågot år. Iöver ett upp-sex
dessa tvångsisolerade kvinnorBeträffandegått till år.två treöver av

förvid tiden kartläggningen.fortfarande Härpågick tvångsisoleringen
förutom narkotikamissbruk ocksåkvinnakan uppmärksammas somen

utskrivning från psykiatriskpsykos. Införkroniskbedömts ha enen
henne.tvångsisolering Tvångsisoleringen harklinik beslutades avom

fyrai år och månader.kartläggning niokommitténsvid tiden för varat
hitta alternativ vård-försök har gjortsframgårEnligt akterna attatt en

begränsade med hänsyn till kvinnansform möjligheterna ansettsmen
isoleringstiden dennalängsta ibehov ständig tillsyn. Den grupp va-av
Isoleringen i detta fall gälldemånader.rade och drygti sju år ensex

och psykiatrisk grundsjukdom.narkotikamissbruk En-kvinna med en
gjorts för läm-ansträngningar hittaresultatlösaligt akterna hade att en

anmärkas kvinnan detskall efterplig vårdform för henne. Det att att
"Gulaupphörde bodde kvar på Villan" se avsnitttvångsisoleringen

8.6 fram död.till sin

omhändertagandeförSärskilda enheten8.6

Danderydssmittskyddslagen videnligt
sjukhus

tvångsisolering ske sjukhus drivsskall påEnligt smittskyddslagen som
hivpositiva inrättades 1989tvångsisoleringlandsting. Förett enavav

den s.k. Gula Villan. SedanDanderyds sjukhus, 1990särskild videnhet
upptagningsområde.hela riket Denenhetenhar den särskilda sär-som

ytterligare Beckom-vidare med avdelningar påutökadesskilda enheten
isoleringen förlagd tilldock heltvåren 1998berga sjukhus. Sedan är

harflesta hivpositiva varitallraDanderyds sjukhus. De personer som
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föremål har Omhändertagnaför tvångsisolering varit på den särskilda
enheten.

har för närvarande tolvDen särskilda enheten platser förfogandetill
"Gula villan" ochfem platser på sju platser ytterligare påvarav en

avdelning sjukhus. Verksamhetenvid Danderyds finansieras huvudsak-
Stockholms läns landstingligen frånanslag och vård-genom genom

utanför Stockholmsavgifter från landsting läns landsting där dendet
hemmahörande. Vårdavgiftemaisolerade uppgår tillärannarspersonen

erhåller dendrygt kr/vårddygn. särskilda enheten7 000 Härutöver
uppgick tillockså vilket för 1997 7 750 kr.statsbidrag 000

kan det övergripandeEfter lagändring 1991 för isoleringansvareten
innehashivpositiv chefsöverläkareänär av annan enav en person som

tillförordnasunder den legitimerad hälso- ochförutsättning äratt som
erfarenhethar tillräcklig och kompetens. Idagsjukvårdspersonal samt

särskilda enhetenverksamhetschefen för den vid Danderyds sjukhusär
verksamhetsplanen förlegitimerad sjuksköterska. Enligt 1998 utgörs

den anställda vårdpersonalen två chefssjuksköterskor,fast 15övriga av
terapeutisk vårdpersonalsjuksköterskor, s.k. och psykolog. Till42 en

knuten specialistläkarekonsultbasis psykiatri.enheten också på iär en

Omhändertagandet under8.7

tvångsisoleringen

regleringen omhändertagandet8.7.1 Allmänt avom

smittskyddslagen skall den tvångsisolerade väl handEnligt 43 § tas om
det stöd och denunder och han skall få hjälp behövsisoleringen som

inställning och livsföringoch ändra sin så tvångs-motiveras attatt
lagändring denisoleringen upphöra. Genom 1996 fastslogskan atten

smittskyddslagen får underkastasisolerade stöd i in-inte utan annan
påkallasskränkning frihet vad ändamålet med isole-i sin än som av

isolerade uttryckligringen. Samtidigt den till dels syssel-rättgavs en
lämpligsättning fysisk träning med hänsyn till hansoch sådan ärsom

dagligenålder hälsotillstånd, dels möjlighet utomhusoch vistasatt un-
der det finns synnerliga hinderminst inte häremot. Enligttimme, omen

föra telefonsamtalisolerade vidare43 § har den ochrätt att att ta emota
med hänsynbesök den utsträckning det kan ske till vården och ord-i

ningen Beslut inskränkningar i nämnda rättigheterpå sjukhuset. om nu
både generella ellermedges b och kan enskildenligt 43 § vara avse en

chefsöverläkarentvångsisolerad. Beslut fattas verksamhetsche-av resp.
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enheten efter samråd med smittskyddsläkaren.fen särskildavid den
enskilt fallinskränkningar i kan överklagas.Beslut gäller ettsom

smittskyddslagen bestämmelserfinns i 44-48Härutöver om
bestämmelservid isoleringen. dessa föreskrivssärskilda befogenheter I

narkotika och alkoholhaltiga drycker ochförbud innehav t.ex.mot av
och kroppsbesiktning, fårkroppsvisitationkontroll, bl.a. ut-att genom

försäljskall eller förstöras.föras förbjuden egendomsamt att as
isoleradefår den tillstånd undersmittskyddslagenEnligt §49 attges

område. Enligt förarbetena till lagensjukhusetsutanförviss tid vistas
personliga skäl förbl.a.kan tillstånd beviljassådant närvarat.ex. attav

möjlighet huruvidaockså förvid begravning prövaatt attgemenen
sådant smittspridning kanpålevaden klarar sättisolerade attatt ettav

förhindras.

motivationochStöd8.7.2 m.m.

skriftlig informationoch muntliguppgifter bygger påNedanstående
enheten Danderyds sjuk-särskilda påvid denfrån verksamhetschefen

beskrivning innehållet i verksamhe-allmänhus och får avenses som
någon genomgång de insatsergjorthar inteKommitténten. av som

ärendena.gjorts i de enskilda
efter beslut isolering fårtill enhetenanläntNär ett omen person

observationsrum underdygn påvederbörande i minstvistas över-ettett
sjuksköterska härvidTjänstgörande bedömervakning personalen.av

omvårdnadsstatusen tillåter flyt-omvårdnadsstatus. Närs.k.personens
och erhåller omvårdnadsansva-den tvångsisolerade in i egettar enrum

Omvårdnadsansvarig sjukskö-kontaktpersoner.sjuksköterska ochrig
och individu-omvårdnadsdiagnoshärefterterska ställer upprättar enen

kontaktpersoner och den isolerade.medell tillsammansvårdplan
och psykolog.bedömning läkareerbjuds ocksåisoleradeDen av

ingå olika såsomvårdplanen kanden individuellaI moment,

drogmissbruktillrätta med sittnedtrappning, kommaavgiftning,-
smittfarliga beteende för få ökadkonfronteras med sittpatienten att-

självinsikt
samtalskontaktformerlcrisbearbetning och andra av-

hiv/aids för smittspridninginformationdjupgående vägarsamtom-
skyddar sigoch hur man

behandlingochpsykiatrisk diagnos-
och bedömningutredningpsykologisk-

omvårdnadsdiagnostik/ordination.-
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Enligt den särskilda enhetenverksamhetschefen på rutinmässigttas
kontakt behandlande läkaren anslutningmed den i till intagningen och

försöker den tvångsisolerade har kontaktfrämja med läkarenattman
kontaktasunder isoleringstiden. Vidare socialnämnden efter den

tillsertvångsisolerades medgivande. också denMan tvångsisoleradeatt
får medicinsk behandling. Vid behov harordinerad den tvångsisolerade

eller psykiatrisk klinik.vistats somatisk Enligt vadviss tid på som
framkommit rörande de tvångsisoleradeaktema vistades t.ex.av en

tvångsisoleringendrygt månader inom sluten psykiaktriskman avsex
vård.

alltidomvårdnadsplanen den skallHuvudmålet enligt intagneär att
kunskap och insikt han ellertillägna hon kan leva ickesig sådan att

smittfarligt. den intagnes kunskaper insikter be-Vid bedömning ochav
infonnerar sjukvårdspersonalaktas hur eller hon vid besökhan t.ex.

hanterarhan eller hon eventuella sårskadorhos vårdgrannar, hur etc.
vid de kontinuerliga samtal han ellervad framkommersamt somsom

omvårdnadsansvarigkontaktpersoner, sjuksköterska,hon har med sina
smittskyddsläkare mil.konsulterande psykiatriker, åtgärderDe som

beslutas med utgångspunktvidtas för uppnå målet i den intagnesatt re-
därför mycket olika omvårdnadsplanema harIoch de kan ut.surser se

åtgärderna allt oftare planerats in individuella utbild-delsom en av
hivinfektion där läxor kan ingå, läsaningsprogram rörande såsom att en

sjuksköterska och kontaktpersoner gårartikel. Omvårdnadsansvarig
förstått.den vad dennesedan igenom med intagne

verksamhetschefen har följande inhämtats rörande rutinernaFrån
med olika aktiviteterstrukturerad enlighet bl.a.vid enheten. iDagen är

dagentill två gånger promenader. Undermed vårdplanema. En görsom
isoleringen får den isolerade endastde docktvå första veckorna av

har be-Skälet härtill angivits personalenvistas på avdelningen. attvara
frågahöver innan utegång tillåts. aktiviteterlära känna i Depersonen

de isolerade kanutanför område vilka tillåtas delta eftersjukhusets i
vederbörandes behov.efter Ibland behövsviss tid anpassadeär t.ex.

och affärer eller socialpå i träning.träning i gå Härut-postatt annan
besök olika utställningarutflykter eller på kanöver görs som vara av

simhallar eller andra lokalerintresse. till för fysiskVidare går trä-man
hyrthar enheten sommarställe periodning. Under några ettsomrar en

under sommaren.
försöker också främjatvångsisoleringen sociala kontak-Under man

eventuellabl.a. med anhöriga, och de isoleradeutanför sjukhuset,ter
besökprivata efter godkännandevill har möjlighet emotatt tasom av

nätverksorganisationer kan kontak-verksamhetschefen. Sociala också
därvid frågakommer i beror den isole-Vilka organisationer påtas. som

kanrades vilka problem föreligga. kanönskemål och Detsom anses
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härvid särskiltfråga organisationer stöd åt hivpositivagersomvara om
ochArk/Röda Oasen eller stödorganisationerNoaks Korsett.ex.som

for Alkoholister och Narko-missbrukare Anonyma Anonymat.ex.som
maner.

oftastupphör vistas den tvångsisoleradeInnan tvångsisoleringen en
behandlingshem eller boende.tid Socialnämndeni familjehem, eget

vistelse.sådan Enligt uppgifter frånmedverkar vid planering smitt-av
beviljas inte tillstånd till vistelse familje-skyddsläkaren Stockholm ii
etablerats mellanhem kontakt socialnämnden och denattutanm.m.

Smittskyddsläkaren vill vidare socialnämnden föreisolerade. att ett
förbinder sig under tid efterbeslut familjehemsplacering vissattom en

vederbörandeför får hjälp såsomisoleringens upphörande vissattsvara
familjehemmet ellerpå hjälp till bo-möjlighet kvarstannat.ex. annatatt

för omhändertagande enligt smittskydds-ende. särskilda enhetenDen
öppenvårdskontakt stödlagen därvid i övergångs-erbjuder ettsom

skede.

tillämpningen bestämmelsernaSärskilt8.7.3 avom
vistastillstånd utanförrörande att

sjukhusområdet

densärskilda enheten tvångsisolerade förstEnligt uppgift från den ges
utanförtillstånd vistas sjukhusets områdeefter Veckorungefär två att

inledningsvis med tvåoch delta olika aktiviteteri personer ur persona-
ytterligaredem. Efter tid, vanligtvislen medoch därefter enen av

ifråga få möjlighetkan vistas påungefär månader,två attpersonen
område de tidigare utevistelserna ochsjukhusetshand utanföregen om

sådantpersonalen tillstånd olämpligt.aktiviteterna med utvisat att är
samråd med verksamhetshefenbeslutar till-Smittskyddsläkaren i om

utanför sjukhusets område.vistelsestånd gällersom
tillståndisoleringsmålen framgår utanförvistasAv akterna i att att

relativt antal fall. Tillstånd harsjukhusornrådet beviljats ihar stortett
för besök på Ark,efter flesta fall Noaks Anony-tid deviss i getts t.ex.

frivilliga stödorganisationer.andra Tillstånd harnarkomaner ellerma
återkommande aktiviteter, exempelvisstadigtockså beviljats för en

vecka eller för regelbunden pådanskurs träningtvå gånger per gym.
för studier på heltid. följde deTillstånd beviljats Såhar även t.ex. en av

datakurskvinnor tvångsisolerad under 1997 på heltid.ensom var
erhållittvångsisolerade har tillstånd för besökaflertal deEtt attav

har kunnat sträcka sig allt frånanhöriga. tillstånd timmarSådana ett par
följandetill flera akterna kan exempel. tvångsiso-dagar. Från Denges
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lerade detta fall först tillstånderhöll i hos farvistas sinattmannen
under vilket därefter utökades till regelbundna vistelsernågra timmar
några helg. tillstånd utökadestimmar under Detta till ävenatten om-
fatta månaders isoleringEfter drygt erhöllövernattning. tre mannen

och ocksåmöjlighet hos sin sambo tillstånd havistasatt att semester
med under veckas tid. Under delensin isoleringen,senareenmor av

fick tillståndvarade månader, vistas hosi sinattsom mannensex sam-
fall erhöllbo under och helger. I tvångsisoleradett annatnätter en man

tillstånd månads tid besöka familjunder sin bosattatt en som var
sådanutomlands. kan erbjödsDet nämnas ävenatt en resa en annan

dock avböjde.tvångsisolerad somman
det gäller narkotikamissbrukare,många fall, främst har upphö-I när
föregåtts tidsrandet tvångsisoleringen vistelse behandlings-påav enav

familjehemhem placering ieller familjehem. En har ofta föregåttsi ett
kortare tid, fa-provboende under viss vecka. Vistelse it.ex.ettav en en

uppgift frånmiljehem dock inte, enligt den särskilda enheten,torde inte
månaderskomma ifråga förrän efter omkring nio isolering. Vistelsema

har har under pågåendelängd. tvångsisolering före-varit olika Detav
kommit fyra månader ochplacering placering år.t.ex. ettom enen om

Avslutande kommentarer8.8

Inledningsvis konstateras kommitténs kartläggningkan visar iatt att
underrättelser enligtförhållande antalet 25 § smittskyddslagen hartill

få fall.tillgripits i mycket Det bör dock här anmärkastvångsisolering
föranlettsunderrättelsema avbrutitmajoriteten patientenatt attavav

självständigtföreskriven läkarkontakt vilket inte kan ligga till grund för
Materialet också smittskyddsläkamatvångsisolering. visar efteratt

för förmåunderrättelse vidtar flertal åtgärder den enskilde påatt attett
frivillig förhållningsregler.följa givnaväg

Med undantag har tvångsisolering hivpositiva. Sedannågra få avsett
fram harden och 1998 65 tvångsisole-1 januari 1989 t.o.m. personer

viktigdessa varit hivpositiva. En del kommitténsAv har 62rats. av ar-
bete tillämpningen bestämmelsernahar undersökavarit att av om

bakgrund den debatttvångsisolering, minst förekom-inte mot av som
sammanhanget börmit bl.a. riksdagen. uppmärksammasi I att genom

tvångsisolerade hivpositiva,samtliga inklusive dom-akter rörtatt som
stolarnas sekretessbelagda har tillämpningenavgörande, kunnatinteär

utvärderingbli föremål offentlig ellerför insyn på motsvarande sätten
tvångsvård enligt lagstiftning.möjlig vid Kommittén harärsom annan

dedärför omfattande kartläggning ärendengjort hivposi-rörav somen
mellan den januaritiva tvångsisolerats 1 1989 och den 31 majsom
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omfattar hivpositiva, drygt tredjedel1997. Kartläggningen 52 varav en
kvinnor. tvângsisolerade huvudsakligen beståtthar människorDe av

narkotikamissbruk,med omfattande missbruk, främst och/eller all-ett
varliga stömingar. Ytterligare harpsykiska utgjorts ut-en grupp av
ländska riskfyllt sexuellt beteende.med Det kan härmän ett noteras att

tvångsisolerade harsammanlagt de varit18 männen utomeurope-av av
deisk härkomst. Kartläggningen har visat tvångsisoleratsatt som ge-

behovmed särskilt ellernomgående har varit stöd vård ochpersoner av
kan betecknasdet socialt Fler-sigatt rört utsatta.personer som somom

smittskyddsläkarentalet kända för sedanhar också tidigare.varit
tvångsisoleringen flestai de fallenKartläggningen visar iatt varat

anmärkningsvärtmellan fem månader. många har dockoch nio För
längstatvångsisoleringen sträckt sig två år. Den tiden för tvångs-över

till drygt år och månader.isolering har uppgått sju Skälen för dessasex
hivinfektionlånga har bl.a. varit inte botbar ochisoleringstider äratt att

vårdkrävandedet mycket flera fall framgårvarit fråga Ipersoner.om
har samband med det föreliggertvångsisoleringen brister iattatt ut-

budet omhändertagande i form.vård elleradekvat Inte minstannanav
antal mycket vårdkrävandehar detta har be-gällt litetett personer som

omhändertagande. bl.a.hov tillsyn och I det fall därlång tidsav enen
framgårkvinna tvångsisolerad i sju år akten isoleringenöver attavvar

kunnat finnaeftersom inte lämplig vårdform.nödvändigansetts man en
förhållandendessa också påpekasbör uppmärksammasDet här att av

del bilaga 9. EnligtAnnell hans uppfattningsocialläkaren Anders B,
förboendesituationer psykiskt stördahar bristen utbud svårtpå av

möjligheternapåtagligt begränsat placera denarkotikamissbrukare att
långtidsomhändertagna i andra vårdformer.enligt smittskyddslagen

Anderssocialläkaren Annells utlåtande pekarliksomUnderlaget
omhändertagandeemellertid vård och andra formerbrister i ipå att

deockså betydelse i andra fall berörda. Enligthar haft än t.ex.nu
resursstarkareuppfattning skulle ochAnders Annells ett omsorgs-mer

invandrarefullt omhändertagande hivsmittade och narkotikamiss-av
brukare beaktande deras kulturella, psykiska ochbättresamt ett av so-

ha onödiggjort flera isoleringsfallen.ciala sannoliktsvårigheter av
omhändertagandet underBeträffande innehållet i tvångsisoleringen

skriftligtbygger huvudsakligen på och muntligt materialunderlaget
enhetenfrån verksamhetschefen vid den särskilda Danderydspå sjuk-

hus. djuparegjort någon genomgång omhänder-Kommittén har inte av
Emellertid framgårtagandet enskilda fallen. tillgängliga uppgif-i de av

omhändertagandet vid isoleringen behand-sig sådantnärmatter att
lingstänkande tvångsvård enligt fram-ligger i LVM. Dettat.ex.som

rörandeskymtar domstolarnas motiveringar beslut förläng-iäven om
fall domstolarnaisoleringstiden. vissa har medgivit för-ning I t.ex.av
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till det föreliggamed hänsynlängning isoleringstiden att ansettsav
former till vård och boende.betryggandebehov iutslussning annatav

omhändertagandetvid enligt smitt-detbörDet här ävenattnoteras om
tvångsisolerade erforderligt stöddenskall tillsesskyddslagen att ges

inställning livsföring underändra sin ochoch hjälp motiveras attsamt
smittskyddslagen inte tvångsvårdmedgertvångsisoleringen ägeratt

smittskyddslagen förstödtveksamtframstårDet enom gersomrum.
under tvång.rehabiliteringsociallängre syftande

behandlingstänk-isoleringstidema nämndaSåväl de långa ovansom
beviljandeteffekt tillstånd vistashaft påhaande också attavsynes

beviljatsframgår har sådana tillståndutanför sjukhusområdet. Som
Även huvudsakligen idessatämligen överens-generöst. synes varaom

smittskyddslag framstår till-gällandeistämmelse med intentionerna
tillanmärkningsvärd med hänsynfalllämpningen vissai attsom

finns smittsprid-då det risk förendast skalltvångsisolering äga rum
läng-den tvångsisolerade undersärskilt de fall därning. gällerDetta en

eller frågahos anhöriga då det varitfått vistastidsammanhållen omre
placeringar uppgått till årfamiljehem, såsomlånga vistelser på ettsom

och mer.
fråga myckethar varittvångsisoleringenEffekterna är en somav

de tvångsisoleradeframgår sjukartläggningensvår belysa. Av attatt av
eftersom de återfallit smittfar-återkommande beslut iföremål förvarit

enligt uppgivits tillhar dock, vadflesta fallbeteende. deligt I som
smittfar-erhållit uppgiftersmittskyddsläkaren intekommittén, nyttom

innebära det smittfarliga bete-dock intebehöverligt beteende. Detta att
obetydligt antal dembeaktas intemåsteVidareendet upphört. att ett av

kartlägg-avlidna vid förtvångsisolering tidenföremål förvarit varsom
fängelsestraff och/eller blivittill längredömtsflera harningen och att

dradärför det gårKommittén inteföremål för utvisning. attattanser
påverkatvad mån tvångsisoleringenislutsatsernågra egentliga om

beteende efter isoleringenssmittfarligtmindreindividerna till ett upp-
hörande.
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Åtgärder frånvid smitta djur och9

objekt

Inledningl

spridsfrågor åtgärder då smittakommitténkapitlet behandlar rörI som
har kom-Enligt smittskyddslagenandra objekt.livsmedel ochfrån djur,

objektsmittskyddsåtgärder vidtas djur ochför motattmunen ansvar
andrasåväl för kommunen försprider smitta, somansvarmensom -

för förhindra smittspridningåtgärder vidtasmyndigheter för attatt-
till flera lagar kanMed hänsynlagar.finns andraockså i att vara

uppmärksamhet gränsdragningensärskild åttillämpliga parallellt ägnas
ansvarsområden.mellan lagarnas

smittskyddsarbetet har kommit-kommunaladetbl.a.För belysaatt
för smitt-förvaltningarkommunalatén intervjuat 14 som ansvarar

tillställts enkätsärskildkommunerhar 24 rö-skyddsfrågor. Vidare en
objektinrik-smittskyddsärenden. Frågor detrande hanteringen omav

vid särskilt seminariumbelystsocksåtade smittskyddet har ett som
smittskyddsorganisationenutvärderingdenhölls Ii oktober 1997. av

16,kommitténs uppdrag, kap.påhar gjortStatskontoret närmaresesom
kommunala smittskyddsarbetet.detfrågorbehandlades också om

smittskyddet enligtektinriktadeobj9.2 Det

smittskyddslagen

kommunaladetAllmänt9.2.1 om

smittskyddsarbetet

för åtgärder vid-smittskyddslagenenligt 9 §skallKommunen attsvara
ventila-livsmedel, vattentäkter, avloppsvatten,djur,sådanatas mot

sprider eller misstänks spridaobjektandraochtionsanläggningar som
sjukdomar.smittsamma

kommunalalåg för detillkomstsmittskyddslagensVid ansvaret
sådanhälsoskyddsnämnden.och Enpå miljö-smittskyddsåtgärdema
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nämnd skulle, enligt dåvarande bestämmelse i hälsoskyddslagen, finnas
i varje kommun. samband med denI nuvarande kommunallagen in-att
fördes kommunerna frihet besluta1992 sinstörre organisa-attgavs om
tion. Enligt enkätundersökning genomförd Svenska kommunför-aven
bundet kommuner efterhar flera lagändringen1997 ändrat sin organi-
sation. Antalet särskilda miljö- och hälsoskyddsnämnder har därvid
minskat från till 166229 år 1992 år 1996. Motsvarande förändringar
har det gäller de förvaltningskontor bereder nämndensägt närrum som
ärenden verkställer dess beslut. Enligtoch uppgifter från de förvalt-
ningar kommittén och Statskontoret varit i kontakt med har för-som
ändringarna nämndorganisationen docki inte påverkat smittskyddsar-
betet i nämnvärd utsträckningnågon

enligt smittskyddslagenAntalet anmälningar uppgick år 1997 enligt
Statskontorets till mellan 10 och 40 i de små kommunerna medrapport
mindre innevånare och till några hundra25 000 deiän störreupp
kommunerna innevånare.med 35 000-100 000 deI storstäderna,tre
Stockholm, Malmö låg antaletGöteborg och anmälningar på mellan
600 och Bland anmälningarna dominerade sjukdomarna1 300. campy-
lobacter, giardia.salmonella och

Ärenden smittskydd dock endast liten del derör utgörsom en av
ärenden vid de aktuella förvaltningarnahandläggs bl.a. beroendesom
på flertalet anmälningar misstänks ha smittatsröratt personer som
utomlands. de kommunala miljö- ochflera hälsoskyddsförvalt-Hos av
ningar föranleder färrekommittén intervjuat tio ärenden enligtänsom
smittskyddslagen någon åtgärdår mottagandet anmälan.utöverper av
Vid miljöförvaltning leder uppskattningsvisStockholms omkring 100

anmälningarnaärenden, tilldvs. 10 närrmden, till utred-procent avca
ningsåtgärd. StatskontoretsEnligt smittskyddsärenden ige-rapport tar
nomsnitt i anspråk 5-10 persondagar år i liten kommun och 10per en ca
dagar kommun.i medelstor de storstädernaI används 20-30 da-treen

härför. den angivna tidenår I ingår sådan tid åtgått tillävengar per som
utredningar matförgiftningar och infonnationsträffar med smitt-av
skyddsläkaren. betänkandet Utredningen kommunernasI arbeteav om
för god livsmiljö KLIV, Kommunerna och miljöarbetet SOUen
1993:19, redovisas uppskattning arbetstidens fördelning på olikaen av
arbetsuppgifter vid miljö- och hälsoskyddsnämndema. Enligt denna
uppskattning används i genomsnitt 4 arbetstiden tillprocentcza av upp-
gifter förinom området skadedjur, djurskydd och smittskydd.
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Åtgärder konstateradmisstänkt ellervid9.2.2

objektfrånsmittspridning

åtgärderförskall kommunenförredogjortsinledningsvis attSom svara
sprida smittsam-eller misstänksspriderobjektochvidtas djurmot som

lag-iåtgärd inte angivetmed är närmareVadsjukdomar. avsessomma
ingårkommunensdock iframgår attförarbetena attAvtexten. ansvar

smittkälla.söka lokalisera
förgenomför utredningarkommunerna attvad månibelysaFör att

kommunala förvaltningar24tillställdessmittkällorlokalisera an-som
ställdesenkät i vilken1997under vårensmittskyddsfrågorför ensvarar

18campylobacter.salmonella ochvidsmittspårningfrågorvissa om
ha-flertalet förvaltningarnaEnligtenkäten.besvaradeförvaltningar av

förekommit.sjukdomar sällanrörande dessasmittspåmingsärendende
två.förvaltningaralladock hosfanns utomsmittspårningförRutiner

vid in-smittspåmingsutredningpåbörjadeSamtliga förvaltningar en
sådanbörjadeförvaltningarantaletövervägandehemska och hosfall

få känne-vanligastefall.enskilt Det sättetvid attutredning redan ett
behandlande läkare. En-frånanmälaninträffat falldom genomvarom

smittkällan. Innanåterfanns sällanförvaltningarnaligt majoritet aven
samråddeavslutadesåterfunnitssmittkällan intedärutredning manen

smittskyddsläkaren.medoftaalltid eller
nämndensmittskyddslagen harenligtuppgiftersinafullgöraFör att
förhindratvångsåtgärder. Förvidta vissa attbefogenhetockså attgetts

föreläg-nämnden utfärdakansjukdomsamhällsfarligspridning av en
förordnamed vite,förenas rät-Vilka kanförbud, samtganden och om

nämnden detVidare får§.bekostnad 33 ärenskildestelse på den om
låtasamhällsfarlig sjukdomspridninghindraförnödvändigt att av

34 §.sällskapsdjurlåta avlivaochpersonligföremålförstöra naturav
fall till ersättning,vissabeslut har idrabbas rättenskildeDen seavsom

kapitel 17.närmare
detillgripits. Endastsällan haemellertidTvångsåtgärder en avsynes

beslutkunde sigerinraintervjuatkommittén att ettförvaltningar om
salmonellasmittade sköld-partiavsågBeslutetfattats.tvångsåtgärd ett

genomfört harÄven Statskontoretundersökningdenpaddor. enligt som
fattats.beslutenstakaendast något

läns-överklagas tillnämnden kankommunaladenbeslutEtt av
periodenDomstolsverket,frånstatistikTillgängligrätten. som avser

förekommit någon prövningdet intepådocktyder1993-1997, att av
nämnder.kommunalameddelatssmittskyddslagenbeslut enligt avsom

rikt-och Malmö talar iStockholmiUppgifter från länsrätterna samma

ning.
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9.2.3 Samarbete och samordning

Smittskyddsläkaren har bl.a. på grund sin kompetens på smitt-av
skyddsområdet och den samlade information han erhåller ålagts olika
övergripande uppgifter. Smittskyddsläkaren skall enligt 24 § smitt-t.ex.
skyddslagen, anmälningarna enligt smittskyddslagen anledningom ger
därtill, till sådana åtgärder vidtas behövs for hindraatt smitt-attse som
spridning. objektinriktadedet smittskyddsarbetetsFör del kan enligt
förarbetena sådan åtgärd samordna flera miljö- och hälso-atten vara
skyddsnämnders smittskyddsåtgärder. Vidare ingår bland smittskydds-
läkarens särskilda uppgifter enligt § planera,7 organisera och ledaatt
smittskyddet. kunna innebära bl.a.Detta smittskyddsläkarenattanges
vid epidemisk spridning smittsam sjukdom måste ledningenta överav
det samlade smittskyddsarbetet. Smittskyddsläkaren skall också enligt
7 § hjälpa bl.a. kommunala nämnder fullgör uppgifter miljö-som
och hälsoskyddsornrådet. Enligt departementschefen skall landstinget
emellertid överordnatinte med också för kommu-ettvara organ ansvar

Smittskyddsläkarenuppgifter. har således sig di-rätt attnens vare ge
rektiv till kommunen eller skyldighet vidta sådana objektinriktadeatt
åtgärder kommer till ståndinte kommunens försorg.som genom

Med hänsyn till behovet samarbete och samordning det gällernärav
smittskyddsarbetet föreskrivs smittskyddslageni smittskyddsläkarenatt
och de kommunala nämnderna skall samverka dels med varandra, dels
med myndigheter, behandlande läkare och andra bedriver verk-som
samhet betydelse för smittskyddet. Härutöver har nämnderna ålagtsav
skyldighet informera smittskyddsläkaren iakttagelser kanatt om som

betydelse för hans verksamhet och samråda med honomvara av om
beslut och åtgärder berörandra viktiga smittskyddet 12 §. Någonsom
särskild form för samverkan och samråd föreskrivs dock inte lagen.i

Att döma de uppgifter inhämtats samarbetet mellan deav som synes
kommunala förvaltningarna och smittskyddsläkaren allmänheti funge-

väl. Vid de smittskyddsärenden föranleder vidare utredning harra som
förvaltningarna regelmässigt kontakt med smittskyddsläkarna. Smitt-
skyddsläkare och smittskyddssjuksköterskor vanligtvis lät-uppges vara

nå. landsting harI vissa också regelbundnata träffaratt med smitt-man
skyddsläkaren gånger år eller gång i kvartalet medanett par per en man
i andra landsting saknar denna form regelbundet informationsutbyte.av
Samarbetet dock sällan fonnaliserat skriftligaär avtal ellergenom
liknande.

I vissa landsting har med kontaktläkare byggtsett system upp.
Kontaktläkaren ofta distriktsläkare vid vårdcentral.är Enligten en
Statskontorets de kommunala förvaltningarnasär samarbeterapport
med kontaktläkare/distriktsläkare liksom med länsveterinär vanligen av
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be-läkarenmed den behandlandeSamverkankaraktär.sporadiskmer
enligt smitt-sjukdomsfallanmälningarläkarnasoftastår enbart avav

Livsmedelsverketmed SMI ochkontaktergällerdetskyddslagen. När
vänder mindresig till. Ettförvaltningarnahand SMIdet förstaiär som

Medmed Livsmedelsverket.kontakthasigantal kommuner uppger
möjligheter byggabegränsadehänsyn kommunernas atttill egenupp

tilldock möjligheternavärderaserfarenhetvinnaochkompetens att
ochmed smittskyddsläkarensamverkanframföralltsamverkan högt,

SMI.
hål-tillfällen utbildningvid någraharsmittskyddetförstärkaFör att

tänktaDessafaltepidemiologiska är attlits för s.k. grupper. grupper
miljö-infektionssjukvården, kommunensfrånbestå representanterav

Smittskyddsläkarenområdet.från det veterinära ärochoch hälsoskydd
Fältepide-nyttjandetochsammansättningenföransvarig gruppen.av

övervägande antal länbildats i använ-harmiologiska ett mengrupper
emellertidfinnsbegränsat.hitintills ha varit Dettordedandet demav

vid utbrott.sådan Härutövereffektiva insatserexempel på gruppav
samverkans-epidemiledningsgrupp,s.k.ocksåfinns etti del län enen

smittskyddsläkarenförutom representanterbestående avavorgan, --
skall bl.a.hälsovården/hälsoskyddet. Gruppenfrån inomolika sektorer

skallkommunal planeringvidrådgivandefungera ett menorgansom
lcrissituation.utnyttjas iockså kunna en

tillämpningsproblemVissa9.2.4

med smitt-förvaltningarna ochkommunalamed deVid kontakterna
kom-problem det gällervissauppmärksammats närharskyddsläkarna

smittskyddslagen. Flera kommunerenligtsmittskyddsarbetemunemas
tydligttillräckligtbestämmelser intesmittskyddslagenshar påpekat att

och desmittskyddsläkareläkare,behandlandemellanreglerar ansvaret
smittskyddslagen.enligtsmittutredningarförnämndernakommunala

osäkerhetdet kan föreliggamedför dettaEnligt kommuner attdessa om
genomförs,utredningarnödvändiga sär-tillegentligen attservem som

Medsmittkällor.ochsmittvägaruppgifternaiskilt då det brister om
inträffat fallkunskapernavidaredetta sammanhänger ettatt avom

alltför och anmälningarnaerhållsoftarelativtsjukdom sent attsmittsam
enligtuppgivits anmälningarnaharifyllda. Detofullständigt attär

dettill kommunen såkommergångermånga sent attsmittskyddslagen
utredning.ytterligaremedmeningsfulltinte är

lagarfleradet förhållandetframkommitockså atthar attHärutöver
för-objekt harfrån djur ellervid smittasamtidigttillämpligakan vara
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anlett oklarheter beträffande kommunernas i förhållande till t.ex.ansvar
Jordbruksverket. berörsDetta i avsnitt 9.4.närmare

När det gäller det kommunala smittskyddsarbetet har vidare påpe-
kats kostnaderna för provtagning kan innebäraatt väsentligt prob-ett
lem, framförallt det fråga provtagningär omfatt-störreom om en av
ning. Med hänsyn bl.a. till den begränsade förekomsten utbrott tordeav
i den kommunala nämndens budget sällan finnas anslaget medel som
täcker de kostnader utbrottsutredning kanstörre medföra.som en

objektinriktadeDet smittskyddet i annan

lagstiftning

9.3.1 Livsmedelslagen 1971:511

När det gäller livsmedel har kommunen förutom det i smittskyddslagen
föreskrivna också i egenskap tillsynsmyndig-ansvaret ett attansvar av
het enligt livsmedelslagen ingripa livsmedel sprider eller misstänksom
sprida smitta. livsmedelsverksamheter,Vid vissa främst mejeriet och

slakterier, ligger istället det direktastora tillsynsansvaret på Livsme-
delsverket.

Ett livsmedelslagens huvudsyften tillförsäkraär konsumen-attav
livsmedel skadligainte för hälsan.terna Medär livsmedelsom avses
dricksvatten. bestämmelseräven gällerLagens i princip all livsmedels-

hantering hantering livsmedel i enskilt hushållutom eller köki iav
förskola eller fritidshem med högst två avdelningar. Livsmedelslagstift-
ningen innehåller detaljerade bestämmelser bl.a. livsmedlensom sam-
mansättning och beskaffenhet, personalhygien livsmedelslokal.samt

lagenI föreskrivs bl.a. livsmedel kan otjänligt tillatt män-som vara
niskoföda inte får saluhållas och har eller haatt antasen person som
sjukdom eller smitta, sår eller skada kan livsmedelgöraannan som som
han hanterar otjänligt till människoföda får sysselsatt livsme-ivara
delshanteringen. förAnsvaret materiellade reglerna i lagen följsatt
åvilar primärt den hanterar livsmedel. För till lagen följsatt attsom se
får emellertid tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och för-
bud uppenbart behövs och får vidta rättelse på den enskildesävensom
bekostnad. Vidare får saluhålls eller saluhållas i striden vara som avses
med livsmedelslagens bestämmelser hand och under vissatas om
förutsättningar förstöras.
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smittskyddslagenFörhållandet till

lag kommunen generellt tillämpardenEftersom livsmedelslagen är som
bestämmelserna denna lag ilivsmedel tillämpas ivid hantering av

frånkonstaterad smittspridningmisstänkt ellervidförsta hand även
ingripanden enligti princip desammatillMöjligheternalivsmedel. är

Livsmedelslagens bestämmelserlivsmedelslagen.ochsmittskyddslagen
Beträf-samhällsfarliga sjukdomar.till enbartbegränsadedock inteär

till den enskilde vid ingri-kan utgåersättningfande tillden rätt som
livsmedelslagen hänvisas till kapi-ellersmittskyddslagenpanden enligt

tel 17.
med smittskyddslagens bestäm-samordningenProblem rörande

gälleri två avseenden.föreligga i främst Detframförtsmelser har ena
vid frågan avstängninguppståden konflikt kan om av en personsom

Behandlande läkare kan vid samhällsfarligfrån livsmedelshanteringen.
innebörd skallförhållningsregelmeddelasjukdom att personav enen

risk för smittspridning föreligger. Ettarbeteavhålla från sittsig om
medfattas tillsynsmyndighetenocksåkanbeslut avstängning avom

till tillsynsmyndigheten ochkan ledastöd livsmedelslagen. Detta attav
kan skilda bedöm-enskilt fall smittabehandlande iläkare göraett av

från arbete. andraDetbehovetningar rörande avstängaatt en personav
anmälningsskyldighetenbestämmelserna rörandeproblemet består i att

vilken sjukdom eller smittaifrågaskiljer sigde olikai lagarna somom
aktuella Kompli-skall den anmälan.ochskall anmälas görasomvem

leda till brister isamordning vissaotillräckligcerade regler och uppges
anmälningsförfarandet.

Miljöbalken1998:8089.3.2

lagarjanuari har femtonkraft den l 1999,trädde imiljöbalken,I som
hälsoskyddsområdet sammansmälts. dessaAvberör miljö- och ärsom

1969:3871982:1080, miljöskyddslagenhälsoskyddslagenfrämstdet
från smittskydds-1979:596 intresserenhållningslagenoch är avsom

hälsoskyddsla-redogörelsen kommer endastföljandesynpunkt. denI
hållbarmiljöbalken främjaMålet medsärskilt.beröras är attatt engen

kommande häl-levande och generationertillförsäkrautveckling och en
återfinns hän-andra kapitlet allmännalivsmiljö. detgod Iochsosam

bal-och alla åtgärder enligtall verksamhetgällaskallsynsregler som
försumbar bety-sådan åtgärd intehärken. Med åtgärd ärsom avavses

innebär bl.a. alla försik-Hänsynsreglemafallet.enskildadelse i det att
ellerfort det finns risk för skadaskall vidtas såbehövstighetsmått som

eller miljön.hälsamänniskorsolägenhet för
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Hälsoskyddslagen upphörde gälla miljöbalkennämnts att närsom
trädde kraft.i Flertalet hälsoskyddslagens bestämmelser har emeller-av
tid inarbetats balken eller till balkeni i ansluten förordning. miljö-Ien
balken framföralltåterfinns dessa regler i kapitlet med särskilda
bestämmelser miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kap. 9.om
Tillämpningsområdet för hälsoskyddsreglema i miljöbalken detsam-är

för reglerna i hälsoskyddslagen och syftar till förebygga ochattma som
undanröja förolägenheter människors hälsa. Bestämmelserna siktetar
på olägenheter har anknytning till användning egendom, fastsom av
eller lös, dvs. olägenheter har koppling till den fysiska miljön. Isom
3 § i kapitlet definition begreppet olägenhet för människorsges en av
hälsa, omfattar detsamma det tidigare begreppet Sanitär olä-som som
genhet enligt hälsoskyddslagen. Definitionen vilka störningaranger

balkenssådan karaktär skyddsreglerär tillämpliga. Medatt ärsom av
olägenhet för människors hälsa störning enligt medicinskavses en som
eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och inte ärsom
ringa eller exemplifieringhelt tillfällig. Någon inte i lagen. förar-Igörs
betena till balken däremot exempel på sådana störningar, nämli-anges

buller, kyla, drag, lukt, ohyra och andra skadedjur. Kapitletgen rym-
vidare bestämmelser bostäder och lokaler for allmännaatt än-mer om

damål sådantinte skall brukas på olägenheter för människorssättett att
hälsa skall hållas fria frånuppstår och de ohyra och skadedjur.att
Vidare föreskrivs eller brukare till berörd egendom skallägare vidtaatt
de åtgärder förskäligen kan krävas hindra uppkomsten ellerattsom av
undanröja olägenheter för människors hälsa. Härutöver finns bestäm-
melser bl.a. avloppsanläggningar och anläggningar för grundvat-om.
tentäkter. tillsyn finnsBestämmelser i särskilt kapitel 26 kap.ettom
Den fördelningen olika myndigheters och åliggan-närmare av ansvar
den i detta emellertid förordningenhänseende i 1998:900anges om
tillsyn enligt miljöbalken. balkenI föreskrivs dock tillsynenatt över
miljö- och hälsoskyddet inom kommunen, med undantag för sådan
miljöfarlig verksamhet kräver tillstånd, skall den eller deutövassom av
nämnder fullmäktige bestämmer. I uttrycklig bestämmelse isom en
balken vidare tillsynsmyndigheten skall kontrollera efterlev-attanges
naden miljöbalken och de bestämmelser följer balken. Ge-av som av

bestämmelsen understryks tillsynsmyndigheten inte endast harattnom
skyldighet bedriva kontrolleranderätt tillsynävenutan atten genom

myndighetsutövning demed verktyg står till buds miljöbal-som genom
kens regler. Liksom enligt hälsoskyddslagen har tillsynsmyndigheten

meddela förelägganden och förbud, vilka fårrätt förenas medatt vite.
En nyhet i förhållande till bl.a. hälsoskyddslagen tillsynsmyndig-är att
heten föreläggande eller beslut inte blir åtlytt- kan ansökaettom om-
verkställighet beslutet hos kronofogdemyndigheten. finnsDet emel-av



Åtgärder vid från och objektdjur 179SOU smitta1999:51

förordna denrättelse påiställetmöjlighetlertid fortfarande att om
bekostnad.enskildes

Förhållandet smittskyddslagentill

miljöbalkens bestämmelsermed stödförförutsättningEn att, omav
eller objekt sprider smittadjur äringripahälsoskydd, kunna mot som

sådan störningkansmittämnenförekomsten utgöraatt somanses enav
hälsa. klarläg-människors Någotolägenhet föromfattas begreppetav

gäl-till tidigareförarbetena sig denifrågagande dennainte igörs vare
börgällande miljöbalken. Detdenellerhälsoskyddslagenlande nu

påkommit tillämpas vitthälsoskyddslagen hardock beaktas attatt
fara för hälsan. harinnebära Detskilda störningar t.ex.ansettssom

lokaler ochverksamheter, ventilation iolikafrånfråga bullervarit om
verk-djur har ärendendet gällerNärutsläpp avloppsvatten. rört t.ex.av

påträngande illaluktande ellermedförtsamheter med djur t.ex.ettsom
tid. för smittsprid-längre Riskenskällt underhundar oavbrutet ensom

för flera bestämmelserna,motivenha varitocksåning ett avavsynes
uttalandefinns inte någotdjurhållning. Vidaregällerbl.a. detnär som

häl-olägenhet för människorsingå ikansmittämnenmotsäger att anses
fråganolägenhet""SanitärbegreppettidigareBeträffande det synessa.

rättsligvid någon prövning.ställts på sindock inte ha spets
miljöbalkensobjekt med stödvidtaskanåtgärderAtt mot av

härvidBefogenhetemaklart.hälsoskyddbestämmelser är motsvararom
detsmittskyddslagen. Däremotibefogenheter ärdei princip gessom

direktahälsoskydd medgerbestämmelsernavilken månoklart i om
hälso-nämnden med stödkommunaladendjur. Attingripanden mot av

förbudkan meddelaenskilt fallskyddsbestämmelsema i mot attt.ex.ett
ellerbostad dyliktolägenhet i ellersanitärmedförha djurett ensom

emel-klart. Bestämmelsernaskadedjurbesluta åtgärder ärmot gerom
riktar sigingripande åtgärderförstöduttryckligtlertid inte något som

skadedjur.direkt djurandra änmot
miljöbalken inteskalltill ersättninggällerNär det noteras atträtt

ingripanden enligtersättning vidtillinnehåller reglernågra rättom
hälsoskydd.bestämmelserna om
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9.3.3 Några andra lagar betydelse förav

smittskyddet

Djurskyddslagen 1988:534

Djurskyddslagen vård och behandling husdjur och andra djuravser av
hålls fångenskap. innehålleri Lagen bl.a. vissa grundläggandesom

bestämmelser djur skallhur hållas och skötas. Vidare finns bestäm-om
melser tillståndsplikt för viss djurhållning. Den lokala tillsynen utö-om

kommunen medan länsstyrelsen for den regionala ochvas av svarar
Jordbruksverket för den centrala tillsynen. Tillsynsansvaret forär när-
varande föremål för utredning. Lagen torde såvitt gäller smittskyddet
främst ha betydelse det gäller förebygga smittsamma sjukdomar.när att

Arbetsmilj 1977:1160ölagen

Arbetsmiljölagen skall bl.a. skydda arbetstagare ohälsa. Till demot
faktorer kan orsaka ohälsa räknas också smittämnen. Yrkesinspek-som
tionen löpande tillsynenden under överinseende Arbetar-utövar av
skyddsstyrelsen har det centrala tillsynsansvaret.som

9.3.4 Särskilda rörandelagar smittspridning från

djur

Epizootilagen 1980:369

Epizootilagen allmänfarligagäller djursjukdomar. Det kan frågavara
både sjukdomar endast mellansmittar djur ellerom som om zoonoser.
Med sjukdom från djursmittar till människa. Epi-zoonos menas som
zootilagen gäller endast vissa särskilt angivna sjukdomar f.n. omkring
30 stycken, däribland de samhällsfarliga sjukdomarna mjältbrand, ra-
bies och tuberkulos. Salmonella regleras i särskild lagstiftning. sjuk-De
domar omfattas lagen sådana normalt inte skall fore-ärsom av som
komma bland djur i Sverige. föreskriverLagen anmälningsskyldighet
vid misstanke epizootisk sjukdom för den har djuret i sin vård.om som
Veterinärs anmälningsskyldighet regleras i förordningen 1971:810
med allmän veterinärinstruktion. Vid misstanke bl.a. epizootiskom
sjukdom skall denne skyndsamt underrätta Jordbruksverket, länsstyrel-

smittskyddsläkaren, den kommunala nämnden och vederbörandesen,
distriktsveterinär. skall Vidare omedelbartHan undersöka djuret. Om
han har grundad anledning epizootisk sjukdom föreligger skallanta att
han i den utsträckning det behövs, besluta förbud besöka ellerattom
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kaninträffat eller där smittasjukfalletdärfastighetlämna den annars
sådana fastig-till och frånutföraochförekomma transporterattantas

utsträckningJordbruksverket denifall harheter. Vid konstaterat att,
andra begränsningarellerförbud enligtdet behövs, besluta omovanom

ocksåbehövs skall verketdetOmellerdjurhanteringeni varor.av
begränsningar hanter-och andra iförbudbesluta transportermotom

ochsmitta förekommerområden därinomellerdjuringen omvarorav
och före-bekämpadjurstallar. Förbl.a. vissatilltillträdesförbud att
föreskrif-utfärdavidareverketharsjukdomar rättepizootiska attbygga

smittre-misstänkt smittade djur,ellersmittadeavlivningbl.a.ter avom
beslut ochmeddelaocksåkontrollsyfteiundersökning attochning men

fallet.enskildaåtgärder deti
länsstyrelsentillsynen medancentraladenJordbruksverket utövar

demeddeladärvidLänsstyrelsen harlänet. rätt atttillsynen inomutövar
efterlevnadenföruppenbart behövsförbudochförelägganden avsom

för vis-statsmedelföljdföreslcrifter. Ersättning utgeslagen eller dess av
ingripandetill följduppkommitförluster ettkostnader eller avsomsa

med stöd lagen.meddelatsföreskrifterellerenligt lagen avsom
före-och desamordnar bekämpningenleder ochJordbruksverket

Livsmedels-medsamrådepizootilagen. Ienligtåtgärdernabyggande
skallanstalt och länsstyrelsernaveterinärmedicinskaverket, Statens

beredskapsplaner.Jordbruksverket upprätta
uppdrag regeringen gjortpå översynJordbruksverket har avenav

Översyn epizooti-1997:11verketsIepizootilagstiftningen. rapport av
avseenden.bl.a. följandei lagen iförändringarföreslåslagstiftningen

förlänsstyrelsenochförenklasAnmälningsförfarandet ett ansvarges
kännedomsmittskyddsläkaren, fårdäriblandmyndigheter,berördaatt

föreslås verket, idjur. Vidarehosmisstänktfall egen-zoonosom av
länssty-befogenhetertillsynsmyndighet, fåskap central somsammaav

ansvarsfördel-förbud. Förföreläggande och göraattrelsen meddelaatt
samord-ledande ochverketshärutöverföreslås attningen tydligare

ochde beslutåläggs följalänsstyrelsennande roll klargörs attgenom
förebyggandeochbekämpningrörandebeslutardirektiv verketsom

propositiondagarna lagtsdet ianmärkasåtgärder. skallHär att en
djursjukdomar" ismittsamma"Bekämpning1998/99:88prop. somav

i sinJordbruksverket redovisatförslagdehuvudsak bygger på som
rapport.
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Lagen 1983:738 bekämpande salmonella hos djurom av

Bestämmelser för bekämpa och hindra spridning uppkommenatt av
salmonellainfektion hos djur finns i lagen bekämpande salmo-om av
nella hos djur. Till skillnad från epizootilagen lagen begränsadär med
avseende på djurslag till husdjur och andra djur hålls fångenskap.isom
Enligt den Jordbruksverketpraxis tillämpar har lagens tillämp-som
ningsområde ytterligare begränsats till omfatta lantbrukets djuratt och
sällskapsdjur föremål för yrkesmässig uppfödning.är Enligt lagensom
kan Jordbruksverket besluta rad olika åtgärder bl.a. slakt, oskad-om en
liggörande smittrening, provtagning ochägg, vaccination. Vissaav
befogenheter kan delegeras till länsstyrelsen eller veterinär. Tillsynen

efterlevnadenöver ovanstående beslut veterinärutövasav genom som
verket Jordbruksverket får meddela de föreläggandenutsett. som
uppenbart behövs för efterlevnaden lagen. Enligt förordningenav som
ansluter till lagen skall Jordbruksverket leda och samordna bekämp-
ningen och de förebyggande åtgärderna.

Ersättning får till den har orsakats vissa kostnader ochutges som
förluster på grund beslut enligt lagen eller dess följdbestämmelser.av

Lagen på1992:1683 provtagning djur,om m.m.

Lagen på djur,provtagning bl.a. kartläggning och kont-om m.m. avser
roll djursjukdomarsmittsamma åtgärder för förhindra sprid-samt attav
ning djursjukdomar. Ett lagenssmittsamma huvudsyften är attav av
möjliggöra för myndigheter genomföra tvingande kontroller hosatt
djurägare inte ansluter sig till frivilliga kontrollprogram. Lagenssom
tillämpningsområde inte begränsat till vissa sjukdomar. lagenär Genom

möjlighet till bl.öppnas provtagning, undersökning, avlivning, isole-a.
ring och andra begränsningar enligt lagen. Provtagning eller undersök-
ning får utföras bl.a. djurpå och djurprodukter. Enligt lagens förarbeten

främst djur användsär i animalieproduktionen eller i övrigt försom
produktion livsmedel aktuella för provtagning, någon uttryckligav men
begränsning lagen.inte i Liksom det gäller lagengörs bekäm-när om
pande salmonella hos djur lagen befogenheter vidta vissa åt-attav ger
gärder föreskriver inte någon skyldighet vidta dessa. Jordbruks-attmen
verket har egenskapi tillsynsmyndighet för kontrolleraatt attav ansvar
det föreskrivs eller beslutas enligt lagen efterlevs. Verket får över-som
låta viss länettillsyn inom till länsstyrelsen. Verket kan också överlåta

kommun inom kommunen kontrollera föreskrifter ochatt be-atten
slut följs rörande dels hantering djurkadaver och djuravfall,annatav
dels kontroll rörande mjölkproduktion. Lagen medger möjlighet att
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undersök-ochbl.a. provtagningskall bekostaföreskriva djurägareatt
för kostnaderstår dock verketJordbruksverketuppgift frånning. Enligt

sjukdom.akutvid utredning av

hos djurlagtillförslagJordbruksverkets zoonoseromen ny

utvärdera lagenhaft uppdragiregeringenhar attJordbruksverket av
och studera behovetdjursalmonella hosbekämpande att enavavom

Uppdragetsjukdomar hos djur.zoonotiskasärskild lagstiftning om
Salmonella och andra1998:10verketsredovisades i rapport zoonoser

tillmöjligheter åt-föreliggerbehovbakgrundhos djur. Mot att avav
epizootilagenomfattasintegärder spridningmot avsomzoonoserav

väl hoshos djurorsakar sjukdominteoch smittämnenmot mensom
djur.hoslagJordbruksverketföreslårmänniskan om zoonosernyen

salmonellabekämpandelagenskallAvsikten lagen ersättaär att om av
djur.hos

naturligtspridaskaneller smittämnensjukdomarLagen somavser
regleras iför de sjukdomarundantagmedmänniska,från djur till som

djurhållning. Deochdjurslagallaomfattaroch typerepizootilagen, av
fall beträffande åtgär-enskildauppstå ikanavgränsningsproblem som

kontakterlösasenligt förslagetbördjuravseende påder med genom
Jord-Enligtrespektive regelverk.enligtmyndighetermellan ansvariga

åtgärdervidtaaktuelltaldrigemellertiddet attbruksverket bör vara
djurlantbrukets djur eller ärsmittskyddslagenmed stöd mot somav

därförsmittskyddslagen böruppfödning.yrkesmässigföremål för en-
endast sällskapsdjur.tillligt begränsas attrapporten avse

innehåller all-delar. deluppdelad två Enilagenföreslagna ärDen
ochföreslås gälla alla sjukdomarvilkaåtgärderförebyggandemänna

samtliga kändadvs.lagen,omfattassmittämnen somzoonoseravsom
anmäl-återfinns bestämmelsersjukdomar. Härepizootiskainte är om
möjlig-ochellersjukdom smittämnemisstankevidningsskyldighet om

innehållerandra delensmittutredningar. Dengenomföraheter att
bekämpningsåtgärder. Dessaochkontroll-egentligabestämmelser om

för vilkatill debegränsasförslagetenligtåtgärder bör sam-zoonoser
bekämp-avseende kontroll ochstrategiomfattandehället har en mer

samlatsytterligare kunskaptills dessbör,förslagetning. Enligt att om
föremålsalmonella bliendastoch smittämnen,djursjukdomaraktuella
EHECAndra sjukdomar såsombekämpningsåtgärder.ochför kontroll-

åtgärderaktuella för sådanablikunna närtordeoch campylobacter
denskall erinrassamlats. Härerfarenhetochtillräcklig kunskap om

smitt-1998/99:88 "Bekämpningprop.propositionennämnda avnyss
till riksdagen.överlämnadeshelt nyligendjursjukdomar" somsamma
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Propositionen i delar med Jordbruksverkets för-överensstämmer stora
slag. Dock föreslås i propositionen lagen endast skall omfatta deatt
sjukdomar finnsoch smittämnen vilka det tillräcklig kunskap förom en
effektiv kontroll och bekämpning. skyddaFör samhället sjuk-att mot

från sjukdomar faller utanförsådana lagens tillämpnings-angrepp som
område föreslås istället vissa kompletterande bestämmelser kart-att om
läggning införsförebyggande åtgärder i lagenoch provtagning påom
djur, m.m.

9.4 problem rörandeVissa

ansvarsfördelningen mellan olika
aktörer med uppgifter betydelse förav

smittskyddet

Inledningsvis flera olikakan konstateras myndigheter har uppgifteratt
inom det objektinriktade smittskyddet och samarbetet mellan dessa iatt
allmänhet fungera väl. föreliggandeDen regleringen iansvaretsynes av
olika lagar innebär emellertid för ingripa ibland kanatt ansvaret att
åvila olika myndigheter samtidigt och problem därvid kan uppståatt
bl.a. framföralltrörande ledningsansvar vid kostnadskrävande utbrott.

När det gäller ansvarsfördelningen mellan smittskyddsläkaren och
den kommunala nämnden enligt smittskyddslagen har, enligt Statskon-

flertal kommuner framfört bestämmelsernatorets ett attrapport, röran-
de mellan smittskyddsläkarenansvarsfördelningen och den kommunala
nämnden tydligare. Osäkerhetenbör till nöd-göras attom vem som ser
vändiga genomförsutredningar det allvarligaste proble-ettanges vara

med nuvarande regleringen.denmen
Frågor forrörande åtgärder och det därmedansvaret samman-

hängande har,kostnadsansvaret enligt vad kommittén erfarit, främst
uppstått då kan överföras tillsmitta människor förekommer ellersom
misstänks förekomma hos djur. smittskyddslagenI har den kommunala
nämnden ålagts för vidta åtgärder djur. Enligt den befint-att motansvar
liga lagstiftningen vad gäller kontroll och bekämpning smittsammaav
djursjukdomar det Jordbruksverket i första hand har vidtaär attsom
olika åtgärder. dubbla reglering har emellanåtDenna medfört osäkerhet
beträffande myndighetvilken har för erforderlig utred-attsom ansvar
ning och andra åtgärder kommer till stånd.

Vad gäller de sjukdomar omfattas epizootilagen intesom av synes
några ha förekommit. Jordbruksverketproblem har beträffande dessa
sjukdomar både förtagit på sig utredning och andra åtgärder. Iansvar
lagen bekämpande salmonella hos djur tillämpningsområdetärom av
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och djur fången-husdjur hålls itillbegränsatnämnts att somavsesom
avseende vilkamed på djurbegränsningskap. Någon om-somannan

Jordbruksverket tillämparden praxisEnligtfattas inte.lagen görsav
för utredning och andra åt-emellertid verketvid salmonella ansvarar

endast lantbruketssmittspridning det gällergärder förhindraför näratt
säll-yrkesmässig uppfödningverksamhetdjur och djur i avavsersom

och djur iinnehas privatpersonerSällskapsdjurskapsdjur. zoo-avsom
ansvarsområde.kommunens En-falla inomverketaffärer enligtanses

detkommitténsvid seminariumframkommit bl.a.ligt vad omsom
sällan problem rörande kostna-smittskyddet har inteobjektinriktade

sällskapsdjur.till stånd provtagning påsvårigheterderna medfört att
utredning har framföralltförkostnadsansvarrörandeFrågor annars

Problemensamhällsfarliga sjukdomarna.deuppstått andra ärvid än
tillräck-sjukdom uppträder ochför Sverigesärskilt märkbara när nyen

exempeldess smittvägar saknas. påoch Ettsjukdomenlig kunskap om
med anledning utbrottet EHECutredningendetta av avuppges vara

betydelse det gäller frågantorde1995. faktor närEn omvara avsom
detkostnaderna kan sigförskall är röraatt ettomansvaravem som

för därmedkostnadernaoch provtagningenantal attavsevärt prover
betydande belopp.kan tilluppgå
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Karantänslagstiftningenl O

Bakgrund10. l

många länder lång tid till-funnits i sedanKarantänsbestämmelser har
hälsovårdsbestämmelsemainternationellabaka. förstaDe antogs av

de antal ickevärldshälsovårdsförsamlingen 1951;fjärde ersatte ett stort
och andra överenskommelser mel-hälsovårdskonventionersamordnade

internationella överenskommelse,lan gällande Interna-olika länder. Nu
IHR år för beskrivning1969tional RegulationsHealth antogs aven

därav, kapitel 20.pågående vidaredenIHR översynensamt seav
länder världen har anslutit sig tillandra i Sverigelikhet med de flestaI

Finland och Danmark träffat särskildaVidare har Sverige, Norge,IHR.
kontrollen trafiken mellanrörande den Sanitäraöverenskommelser över

de uppräknade skalldessa bl.a. ländernaländerna. Innebörden är attav
vidkarantänssammanhang; mellan dessa krävsenhet i resases som en

svenska karantänslagstiftningen harbefintligaingen kontroll. Den ut-
överensstämmelse med åtagandena enligt IHRiformats syfte ståi att

överenskommelsema.och de nordiska
karantänslagstiftningen karantänslagensvenskaDen utgörs av

karantänsförordningen 1989:302. föreskrif-Närmare1989:290 och
Socialstyrelsen. Syftet med ka-utfärdatshartillämpningenter avom

de s.k. karantänssjukdomama forsskyddrantänslagen attmotär att ge
utlandet. Med karantänssjukdom sådantilllandet spridsin i eller avses

bestämmelser, dvs. gula febem, kolerasjukdom omfattas IHR:savsom
och utförsel dessa sjukdomaromfattar in-och Lagenpest. av genom

Karantänslagen tillsjötrañk. komplementland-, luft- eller utgör ett
bestämmelser ytterligareinnehåller främst deochsmittskyddslagen, om

karantänssyfte. Vid hearing företrädaremedåtgärder erfordras i ensom
och organisationer Socialdepartementetför myndigheterberörda som

bedömdes det nationella behovethöll karantänslagens tillkomstvid av
betonadeskarantänslagstiftning litet. Det dock Sverigesattsomen

föruttryck internationell solida-karantänslagstiftning måste ettses som
särskilt för karantänssjuk-de länderritet med ochWHO är utsattasom

karantänslagen har således tillkommitBestämmelserna idomarna.
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främst åtaganden enligt IHR och inteSveriges prak-att ettp.g.a. p.g.a.
tiskt behov föreligga.har ansetts

karantänslagens10.2 Närmare om

bestämmelser

den centrala tillsynen karantänsverksam-Socialstyrelsen överutövar
heten. Socialstyrelsen vissa speciella uppgifter, bl.a.harVidare att

flygplatser skallföreskriva hamnar och s.k. karantäns-vilka som vara
karantänsflygplatserhamnar under förutsätt-respektive vissasamt att

eller landetningar förklara område inom karan-smittatutomett som av
har föreskrivittänssjukdom. Socialstyrelsen nio hamnar skallatt vara

karantänshamnar fem flygplatser skalloch karantänsflygplat-att vara
flygplatser berörda landstingochVid dessa hamnar och kommu-ärser.

tillgång till dendet finns personal ochför utrustningansvariga attner
trafiken.behövs kontrollförsom av
åtgärderna enligt karantänslagstiftningendirektaAnsvaret för de är

smittskyddslagen.uppdelat i kommunalaDenpå sätt somsamma
miljö- och hälsoskyddetuppgifter inom harnämnd fullgör ansvaretsom

ochför beträffande laster, bagage gods,åtgärder transportmedelannat
försmittskyddsläkaren har smittskyddsåt-och djur; övrigaansvaret

skall också samordnagärder. Smittskyddsläkaren smittskyddskontrol-
karantänsflygplatserlen och biträda denvid karantänshamnar samt

Eftersomkommunala dess uppgifter. det praktisktnämnden i inte är
nämnderna och smittskyddsläkama kont-möjligt kommunalaför de att

ellertransportmedel, allt bagage samtliga finnsrollera alla passagerare
för tullmyndighet,vissa skyldigheter polis- ochbestämmelseräven om

passkontrollpersonal.
särskildafinns bestämmelser åtgärder skallI karantänslagen om som

till och från landet.vidtas ankomst Enligt lagen skallvid bl.a. avresa
eller luftfartyg i fall uppgifterbefälhavaren fartyg vissa lämna tillpå ett

ombord,tullmyndigheterna hälsotillståndet s.k. hälsodeklaration.om
därefter underrättas innehålletskallSmittskyddsläkaren iom

avlämnahälsodeklarationen. Skyldigheten hälsodeklarationatt är
straffsanktionerad.

bestämmelserinnehåller inga tvångsåtgär-Karantänslagen egna om
uttryckligender lagen tvångsåtgärder endast fårI sägs attmot personer.

lagstiftning.vidtas stöd för sådana i Eftersomdet finns samt-annanom
liga bland de samhällsfarligakarantänssjukdomar ingår sjukdomarna i

kan smittskyddslagensden befintliga smittskyddslagen bestämmelser
tillämpliga inom karantänsverksamheten.tvångsåtgärder bli ävenom
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får fartyg eller luftfartygEnligt karantänslagen in-bestämmelserna i ett
tillträde till landet. Motsvarande bestäm-smittskyddsskäl vägraste av

enskilda resanden.melser beträffandefinns inte
vid behov genomföraskyldig läkarunder-Smittskyddsläkaren är att

Vidare skall han i vissa fall förhindrasökning och vaccination. att en
gäller denlandet. Detta smittade tagits in påsmittad lämnar omperson

isoleringförhållningsregel eller isolerats enligtsjukhus, meddelats om
skall smittskyddsläkaren desituationer vidtasmittskyddslagen. dessaI

smittade frånför hindra den lämna landet.åtgärder behövs attattsom
fråga berörs endast flyktigt förarbe-komma i iVilka åtgärder kansom

omständigheterna enskilda fallet.bero på i detdet enligt dessafärtena;
vidtaskan med stöd smittskydds-Endast tvångsåtgärdersådana som av

fråga. andra fall delagen emellertid komma i Ikan än nämntssom nu
får intesmittad vägras utresa.en person

beträffande laster, bagage ochåtgärderVad gäller sanitära annat
karantänslageninnehåller endast allmän-transportmedel och djurgods,

föreskriver Sanitära åtgärder skall vidtasbestämmelser. Lagen attna
de inte vållar obehag,sådant onödigtdröjsmål och på sätt attettutan

transportmedel eller brandfara. Vidareskada påfara för hälsa,någons
för förhindra skada åtgärdatförsiktighetsåtgärder vidtas påskall att

vidare, till bestämmelsernai i smitt-gods. karantänslagenI motsatsges
det gäller vilket gods får under-begränsningskyddslagen, när somen

tidningar och trycksaker får inte under-kastas åtgärder. Post,Sanitära
godsetundantag baga-åtgärder någonskastas Sanitära görs utgörom

postpaket innehållagäller dock inte misstänksge. Begränsningen som
förarbe-från kolerasmittat område. Enligtoch kommerlivsmedel som

aktuellt under-regler gods inte heller fårbeskrivnainnebär atttena nu
smittskyddslagen; detta framgår dock inteåtgärder enligtkastas av

ordalydelse.karantänslagens
möjligheterna med stöd smitt-inskränkerKarantänslagen att av

åtgärder. kommunalavidta sanitära Om denskyddslagen tvångsvis
åtgärder till skydd karantäns-beslutat sanitäranämnden har motom

luftfartyg får vidtasfartyg eller åtgärden intesjukdomar beträffande ett
farkosten omedelbart fortsätter sinbefälhavarens viljamot resa.om

hamn eller gå ned flyg-anlöpa någon på någonFarkosten får då inte
risk för får dockdet kan ske smittspridningplats här landet. Omi utan

bränsle, fömö-förses med och andrafarkosten behövsdet vattenom
denheter.

särskilda reglerfinns råttbekämpning.karantänslagstifcningenI om
förhindra råttor förekommer i hamnarsyftar tillBestämmelserna attatt

Anledningen till detta bl.a. sprids medeller sprids på fartyg. är att pest
ligger på fartygets befälhavarehuvudsakligasvartråttan. Det ansvaret

skall visa intyg på utrotningtill Sverigevid ankomsten ett attuppsom
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ombord behövts s.k.eller inte ett råttsaneringsbevis. Företesägt rum
inget råttsaneringsbevis skall tullmyndigheten underrätta den kommu-
nala har undersöka fartygetnämnden, i och behöv-sin vidtatur attsom
liga åtgärder. Socialstyrelsen har vägledning for sådangivit inspektion

föreskrifter vilka kommunermeddelat får utfär-samt närmare om som
da SOSFS 1996:20.råttsaneringsbevis m.m.

nämnden har enligt karantänslagenDen kommunala 17 § rätt att ta
desinfektion, utrotning råttor och for under-avgift för smittrening,ut av

sökning giltigtdå något råttsaneringsbevis inte företetts.fartygav
förfastställt enhetstaxa dessa åtgärder SOSFSSocialstyrelsen har en

karantänslagen uttömmande de åtgärder enligt1996:20. I 17 § anges
lagen innebär bl.a.för avgift får Detta smittskyddsläka-vilka tas ut. att

för vaccination ellerbetalt för utfärdandeinte har rätt att taren av
vaccinationsbevis.

tillämpningenfaktiska10.3 Den av

karantänslagstiftningen

vilken utsträckningi åtgärderKommittén har, för enligtutrönaatt
nuvarandekarantänslagstiftningen vidtagits sedan karantänslags till-

smittskyddsläkarnakomst, Socialstyrelsen ochkontaktat miljö-samt
Göteborg, Malmöoch hälsoskyddsförvaltningama i och Stockholm.

Socialstyrelsen det endast bestämmelsernaEnligt uppgifter från är om
tillämpas rutinmässigt. Det emellertid ovanligtråttbekämpning ärsom

har åtgärderutföras. I övrigt enligt karantäns-råttsanering behöveratt
behövt vidtas. bild bekräftatslagen undantagsvis Denna harendast av

de kommittén kontaktat.myndigheterövri somga
beredskap för tillämpning lagen har smittskydds-När det gäller av

enheten handlingsplan för karantänssjukdomar vidStockholm Ar-i en
ansvarsfördelning.landa instruktioner och Smittskydds-flygplats med

särskild karantänsskyddsplan avseendeenheten Göteborg hari en
flygplats, och såvälLandvetter i Göteborg i Malmöpestsmitta vid som

Sedan karantänslagenfinns kontaktpersoner. trädde itelefonlistor över
för dekraft bestämmelser emellertid, kommittén kontaktadehar dess av

aktualiserats vidsmittskyddsenheterna, endast två konkreta tillfällen.
gällde tvåDet första fallet inträffade 1992 och misstänk-personer som

befann sig flygplanha kolera. Personerna påsmittastes ettav som
skulle Arlanda, och flygplatsen och smittskyddsen-ankomma till på vid
heten förbereddes åtgärder inför landningen.Stockholm planeti Innan
hunnit emellertid kunnat konstateralanda hade det sigrörtatt omman

förelåg.missförstånd och smitta inte Några ytterligare åtgärderett att
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inträffadevidtogs andra fallet 1994 i samband meddärför inte. Det att
brutit vissa regioner i Indien. Smittskydds-epidemi lungpest iuten av

enheten först efter detkopplades här in att en person, som p.g.a. egna
uppgifter misstänktes ha kunnat smittats anlänt från Indien ochpest,av

infektionsklinik Stockholmsområdet.i Efter kontakt medtagits in på
myndigheterfråga i Indien kimdeanhöriga till i samtpersonen man

Ärendetsmittrisk inte förelegat.emellertid någon avsluta-konstatera att
des därefter.





SOU 1999:51 193

s.k. bastuklubbarll Lagen om

l l Bakgrund till nuvarande reglering

Bastu- videoklubbar för homo- och bisexuellaoch fortsättnings-män
benämndavis bastuklubbar blev allmänt kända i Sverige under 1970-

talet. för 1987:375Vid tidpunkten lagen förbud s.k. bastu-motom
klubbar liknande verksamheters bastuklubbslagensoch andra införan-
de våren fanns det i landet cirka sådana1987 tio klubbar, främst i stor-
städerna. Verksamheten utmärkte sig den möjliggjorde till-attgenom
fälliga sexuella kontakter i klubblokalen.

Socialstyrelsen överlämnade decemberi 1986 till Social-rapporten
departementet belyste klubbarnas betydelse vad gäller spridningensom

hivinfektion. redogjordes bl.a. förI kartläggningrapportenav en av
kontaktställen. Socialstyrelsen konstaterade verksamheten vid klub-att
barna för spridandeinnebar risk smitta och frivilligatt över-aven en
enskommelse träffats mellan Riksförbundet för sexuellt likaberätti-som
gande RFSL klubbarnaoch några i Stockholm inte medfört någraav

menadenämnvärda förändringar. Man övervägande skäl talade föratt
det borde möjligheterinföras legala ingripa lokaleratt att mot som un-

Ävenderlättade tillfälliga sexuella kontakter. Aids-delegationen tog un-
der hösten frågan smittspridningenl986 bastuklubbama.påupp om
Delegationen menade risken för smittspridning och verk-att stor attvar
samheten godtas från smittskyddssynpunkt.inte kunde förstaSom åt-
gärd försök tillställde sig bakom självsanering. konsta-Då detettman

förespråkadesdetta tillräckligtinte istället förbudterats att ett motvar
verksamheten.

l986/87:l49 tillI propositionen bastuklubbslagen uttalade depar-
tementschefen hivsmittan fått allt vidare spridning och längreinteatt en

begränsad till vissa riskutsatta Hon menade det därförattvar grupper.
nödvändigt vidta åtgärder miljöer särskilt farligaatt motvar som var

från smittskyddssynpunkt. departementschefenEnligt sade det sig
självt där människor träffas ochmiljö har sexuella kon-att en anonyma,
takter naturlig och ofta avsedd umgängesforrn utgjordesom en en

förutomordentlig grogrund spridning hivinfektion och andraav
sexuellt överförbara sjukdomar. Vidare framhölls eftersom hivinfek-att

7 Smittskydd19-0619 delA
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befolkningens hälsotillståndhot såutomordentligttion utgjorde motett
arbetet med begränsa smitt-underminerarkunde verksamheter attsom

verksamheter bastuklubbar-sådana ansågsgodtas. Tillspridningen inte
och fann heterosexuellabisexuella höra,för homo- och män manna

farliga. särskildalika Man menadeinriktningklubbar med attsamma
möjliggöra ingripandennödvändiga förlagstiftningsåtgärder att motvar

ansågs i tillämplig.lagstiftning princip intebefintligklubbarna; någon
åtgärderna diskuteradesrättsliga i proposi-för deDå det gällde formen

innebar föreläg-detlösningentionen Dentvå varianter. att genomena
möjlighet för-framtvingafallet skulleenskildaganden i det att enges

kunde frånklubbarna godtas smitt-påverksamhetenändring somav
lösning ansågs bl.a. denmed dennaFördelenskyddssynpunkt. attvara

ingripande klart skulle komma tillförgrundenepidemiologiska ut-ett
dock sådan ordning skulleDepartementschefen menadetryck. att en

svårigheter, inte beträffande till-praktiska minstmedföra mycket stora
stället förordades- ochalternativ iverksamheten. Detöver somsynen

kriminalisering verksamhetengenerellgenomfördes genomavvar en-
bastuklubbslagen förbjuds såledesförbud. Istraffsanktioneratett an-

till harsammankomst vilken allmänhetenochordnande tillställningav
beskaffen-till utfomuning, inredning ellermed hänsyntillträde den,om

den skall verk-plats där och denlokal ellerhet deni övrigt äga rumav
förekommaavsedd ellerellerförekommersamhet är att annan om-som
förunderlätta besökare ha sexuelltägnadständighet, särskilt att attär

besökare.med Förbudet gällerpå platsenellerlokaleniumgänge annan
mellanochmellan kvinnorsåväl mänumgänge som personer av sam-

kön.ma
vid konstruktionenuppmärksammades bastu-Ett problem avsom

till den grundlagsskyddaderelationklubbarnasklubbslagen mötes-var
RF medborgareregeringsfonnen varjefriheten. Enligt kap. 1 §2 är

tillförsäkrad mötesfrihet. Mötesfriheten de-bl.a.allmännadetgentemot
och bevista sammankomst förordnafinieras friheti RF att upp-som en

framförandeliknande syfte eller förellerlysning, meningsyttring annat
Undervisningssituationer, föredrag, debatter ochverk.konstnärligtav

liksommötesfriheten gudstjänster ochdiskussioner omfattas sam-av
omfattas biograf-Vidare ochreligionsutövning.mankomster för teater-

"konstnärligt"poesiaftnar Att något iföreställningar, konserter, ärm.m.
innebörd hänsynkvalitativlagens har intemening närmastutan taren

Även framförande film konstnärligayttrandet.till formen för av vars
grundlagsskyddat. Grundlagsskydd föreliggervärde kan diskuteras är

språkbruk" framstår främ-"vanligt heltenligtdäremot då detinte som
konstnärligt verk.överhuvudtaget talamande att om

bastuklubbslag Lagrådetförslaget till uttaladeVid granskningsin av
föreslagna lagstiftningen under vissauteslutas dendet kundeinte attatt
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förhållanden kunde innebära begränsning i mötesfriheten. Deten var
därför förbjudna verksamhetenViktigt den avgränsades så klartatt som

Ävenmöjligt. departementschefen utgick från den aktuella klubb-att
omfattasverksamheten fall kunde mötesfriheten.vissai av

reglernaTillämpningen11.2 av

Malmö ochGöteborg, Stockholm detAv polismyndighetema i är en-
dast Stockholm hapolismyndigheten i sig någon egentliguppgettsom

bastuklubbslagen. Polismyndighetenerfarenhet i Stockholmav genom-
för lokalerårligen fem kontroller misstanke brottcirka av p.g.a. om

kontrollerbastuklubbslagen. princip samtliga harI video-mot avsett
klubbar, Kontrollerna hardär besökarna varit några fall lett tillimän.

lokalerna litet antal kontroller har åtal.Bara istängts. ettatt utmynnat
draPolismyndigheten det svårt mellan vadär gränsenatt attanser som

verksamhet,tillåten otillåtenoch lagenär att oavsettmen menar
kontrollfunktion.tillämpningssvårighetema har vissen
bastuklubbslagenåtal for brottEndast fåtal harmot prövatsett av
inhämta fyradomstol. har endast kunnatKommittén avgöranden. Samt-
domstolenliga hovrätt. harmål har Högsta inte tagit nå-prövats av upp

till prövning. centrala fråganavgörandena Den i målen har varitgot av
tillställningen särskilt ägnadi fråga varit underlätta för besökareattom

med besökare.ha sexuellt Särskild vikt har därvidumgängeatt annan
och inredning.fästs utformningvid lokalemas Tre målen har rörtav

alla fall har domstolarnas.k. och i dessa brottvideoklubbar, ansett att
bastuklubbslagen förelegat. Vid domstolarnas bedömning har viktmot

dunklabl.a. lagts ljusförhållanden eller heltvid mörklagda såda-rum
t.ex. uppdelning lokalernana, avbalkningar med båsomotiverade av

Även omständigheter haroch andra haft betydelse, så-övrig inredning.
kondomeranvända på golvet, kondomauto-förekomstent.ex.som av

för kontaktförmedling. fjärde gälldeanslagstavlor Det måletmater samt
regelbundna frånklubb" hade sammankomster i"erotisken som en

sexklubb. Lokalen bestodverksamheten fristående s.k. inrettettav rum
för filmvisningmed och bord, och s.k.soffor, stolar tvåett rumscen,

befanns emellertid inteposeringsrum. poserings-Annat utrett, än att
vittnadelåsta. polisman två kvinnorEn att uppträttrummen omvar

nakna varvid de haft sexuella kontakterinför publik, med varandra.
utformningmed hänsyn till lokalens den verk-Tingsrätten fann, samt

förekommasamhet eller avseddförekom där, tillställ-att attvarsom
underlätta förningarna särskilt ägnade besökare sexuellthavarit att att

åtaladebesökare. två dömdes där-med andra Deumgänge arrangörerna
för för bastuklubbslagen. däremot, fann loka-brott Hovrätten, attmot
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avvika vad fåravgörande kunde frånlerna inte på något sätt anses som
för samlingspunktutformats tjänamiljönormalt i att somsomanses en

omständighetenhovrätten denmenadeför Vidaresammankomster. att
pomografisk föreställning på-otillåtenha varitföreföllvadatt ensom

Åtalettill någon bedömning.besök leddeintegick vid polisens annan
således.ogillades

betydelse förLagstiftningens11.3

smittspridningen

Sverige smittatsantalet iuppgifterstatistiskaNågra personer somom
bastuklubbar har kun-kontakter på intesexuellahivinfektion genomav

sådan information defunnits någon idetheller harerhållas. Intenat
smittvägar. berörsställts Frågornadär frågorstudier hivpositiva omav

Mikael "Livsstil ochWestrell,socionomendock något i rapport aven
beskrivning och analysEnhomosexuellasexualitet hos män av-

Westrellharjanuari 1997. I1983-1993",Venhälsekohorten rapporten
frågeformulär besvaradeantalanalyseratochsammanställt ettett ur-av

besöktunder tidsperiodenbisexuellaellerval de homo- män somav
och bisexuella Södersjuk-för homo- påmottagningVenhälsan, mänen

frågeformulär varvidstartade 1983Projektet medhuset Stockholm.i
och osmittade ingick i dennahivpositivaBåde166 valdes mänmän ut.

årliga kontroller fram till och medtillkalladesoch samtligagrupp
bl.a. eftersom formulärsamtligarelativtvaritBortfallet har1993. stort

återbesök.alla kommit på årliga Fördåoch intehar återfunnitsinte
harpåträffats. Frågorna i formulären vi-formulär74varje år har i snitt

materialet intefaktorer medföråren.dare ändrats Dessa attgenom
kunnakunnat tolkas.klart har Försäkerhet detpräglas sådan attattav

från deWestrell valt formulär 24analys hargrundligare utgöra en
Med grundeller tio återbesök. iniohivpositiv, gjortmän, somvarav en

frågorbl.a. analyseratWestrelldessa formulär har männens sexu-om
ella beteende.

sexuella kontakter och platsernafrekvensenFrågor anonymaavom
harövriga årformulären åren 1985-1988. Förför dessa ingick inte i

haft sexuella kontakterdemellan och 1815 män uppgett att anonyma
vilken månframgår studierna iställdes det inteunder det år frågan av

svaradekontakter. Under och 19841983vid dessakondom användes
sexuellade hade tillfälligasinadessaabsolut majoritet män attaven

med endast enstakaoch 1989 detFrånkontakter "gay-sauna".på var
det fördelningövrigt jämn"gay-sauna"; ipatienter var enuppgavsom

tillfällig sexuellaoch disco. Medbad, "porrbio"mellan park, allmänna



SOU 1999:51 Lagen s.k. bastuklubbar 197om

kontakter formulären kontakt med såvälavsågs i känd partner som
framgår inte i vad mån kontakternaDet ägde ipartner.anonym rum

Sverige eller utomlands.
få uppfattning i vilken utsträckningFör sexuellaatt en om anonyma

kontakter sammankomster och tillställningarvid sådana isom avses
bastuklubbslagen för hivtestningmotiv och vad hiv-i månuppges som

sådana kontakterhar uppgivit smittkälla harsmittade personer som
kommittén sjukhusklinikemakontaktat några i Stockholmsområdetav

sjukhusV enhälsan, hudklinikerna på Huddinge och Karolinska sjuk-
Danderydshuset infektionskliniken på sjukhus. På Venhälsansamt

bedömdes ovanligt kommerdet för siginte att att testavara personer
sexuella kontakterde haft på på videoklubb eller lik-attg.a. anonyma

nande, bland de hivsmittade patienterna har endast fåtal uppgi-ettmen
sådan klubbsexuella kontakter påvit eventuell smitt-anonyma som

källa. klinikerna det mycketPå de ansågs sällsynt pati-övriga attvara
sexuella kontakter försådana motiv provtagning ellerenter somuppgav

smittkälla.som
"Riskavhandlingen Factor Love Homosexuality, SexualI Inter--

behandlar1995action and Prevention" socionomenHIV Benny
Henriksson homosexuella riskbeteende förebyg-frågor ochmänsom

Henriksson har studerat riskbeteendetgande åtgärder. både vid tillfäl-
liga "erotiska dvs.sexuella kontakter på oaser" i parker, offentligapå
toaletter videoklubbar och fasta relationer.och i Studierna byggerpå

videoklubbardels undersökning i Stockholm, dels påpå treaven
VideoklubbamaUndersökningen omdis-intervjumaterial. har varitav

med vilkenkuterad grund den metod den utfördesbl.a. på sex mänav
klubbarnaagerade deltagande observatörer på unders.k.som samman-

lagt och hösten 1991.400 timmar sommaren
konstateradePå grundval observatörernas Henrikssonrapporterav

bl.a. följande. besöktes allaVideoklubbama i åldrar fler-mänav varav
talet homosexuella. flestaidentifierade sig De användemännensom
säkrare och del mycket kompetenta för-sextelcniker männenav varen
handlare gäller säkrare sexuellt beteende.det Masturbationnär var van-
ligast oralsex; anala samlag utgjordeoch därefter uppskattningsvis en-
dast det sexuella Vid de fall observa-umgänget.ett procent avpar som

användes för det inte alltidiakttog kondom vidtörema mesta men- -
fall kondom användes kimdesamlagen. de inte detta, ansågI

faktorer,Henriksson, hänföras dels till individuella dels till miljön som
laddadsådan; för besökare miljön medmånga sådana symboliskavar

säkrarevärden konflikt med sexuellt beteendekorn i vilket kanettsom
ha personliga agerandet. Vidare fanns fåinverkan på det det mycket
budskap i de filmer visades"säkrare sex" eller på isättannatsomom
lokalerna.
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11.4 iNågot situationen de övrigaom

nordiska länderna

har,Vare Finland eller Danmark till skillnad från Sverige,sig Norge,
något förbud bastuklubbar. På Statens institut för folkhälsa i Norgemot
har femfastställa fyra eller smittats hiv-kunnat att personer avman
infektion bastuklubb. fler har smittats har kunnat utredaspå Om inte

frek-med grad säkerhet, eftersom många demnågon högre av av som
hivinfektion oskyddatoch smittats harklubbarna ävenventerar avsom

andra ställen. bastuklubbama,på Man trotsattanonymt menarsex
central roll i epidemin det finnssmittrisken där, har någon eftersominte

sexuelltså andra ställen där kan och hamånga mötas anonymtpersoner
offentliga toaletter m.m.. På Folkhälsoinstitutet iparker,umgänge

självsane-Finland det sedan början 90-talet skettatt avuppger man en
finns fåtal harring och det endast kvar. inteklubbarna Manettatt nuav

verksamheten på klubbarna idag.några uppgifter I Dan-egentliga om
kännamark Sundhetsstyrelsen sig inte till någon påsäger man se-om

bastuklubb. Emellertid har kunnat konsta-år vid besök påsmittatsnare
oskyddatförekommer sexuellt pådet fortfarande umgängeteras att

vadklubbarna. ansträngningar gäller smittspåmingNågra görsstörre
dock ej.
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Straffrättsliga frågor12 m.m.

Inledning12.1

straffbestämmelser sikte handling-Flera länder särskilda påhar tarsom
sjukdomar överförsmedför smittsamma från tillattar person ensom en

saknar emellertid sådana;svensk 1988 års smitt-Gällande rättannan.
straffbestämmelser, hellerskyddslag innehåller inte några och inte i

brottsbalken finns några ansvarsbestämmelser särskiltärsom av-
sjukdomar.överföring smittsamma framgåttpassade för Somav av

brottsbalken flerakap. emellertid bestämmelser2.4.5 innehåller som
det enskilda fallet kanalltefter omständigheterna i bli tillämpliga på

överförs ellerförfaranden innebär överföras.smitta riskerasatt attsom
harbestämmelser emellertid långt ifrånTillämpningen dessa varitav

okomplicerad.
främstföljerSyftet med det avsnitt belysa de svårig-är attsom nu

vid tillämpningen befintliga straffbestämmelser.heter förelegat avsom
införskaffatsområdet hardomar på och studerats detI princip samtliga

avgöranden från hela landet.tjugotal absoluta majo-sig Denrör ettom
sexuell överfö-handlingar inneburitriteten fall gäller natur attav som
hivsmitta förelegat.ring eller för överföring Något enstakarisk av av-

medför det framställningengörande hepatit. ihandlar Detta att ne-om
hivinfektion.dan främst till överföring Derelateras av resonemang som

smittsammaförs gäller andra svåra sjukdomar.dock i princip även
domarna uppfattningvad framgår fåFör utöveratt avsom en--

brottslighetaktuell och vilka problempraktisk erfarenhetom av som
under förundersökningamas gång upprättadesuppmärksammats m.m.

landets åklagarkammare.enkät, tillställdes enkätenvåren 1997 Ien som
tillämpningsproblemställdes och infordradesbl.a. frågor om syn-

beträffandepunkter straffrättsliga särbestämmelser hivinfektion.på Ne-
dan 12.7 några de synpunkter frånbeskrivs se kap. framförtsav som
åklagarkammama.
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bakgrundKortfattad historisk och något12.2

behandlingfrågans tidigareom

År särskild straffbestämmelsestrafflagen1918 infördes i togen som
Vidveneriska sjukdomar. införandet brottsbal-sikte spridningpå avav

ändringarken med in i den befintliga lagenbestämmelsen vissatogs
utbredning1918 åtgärder könssjukdomarangående460 mot avnr.

års smittskyddslag.överfördes den till 1968 Bestämmel-och sedermera
för den led venerisk sjukdomstraffbelade könsligt umgänge som avsen

detta. Påföljdenmisstanke böter el-och vetskap ellerhade om varsom
krävdes inte den smittade hadeler fängelse två år.högst Föri attansvar

verkligeneller löpt risk smittas.smittauppsåt sprida att attpartnernatt
för den uppsåtligen eller oakt-gälldeSamma straffansvar som av grov

för fara bli smittadsamhet på något sätt utsatte attannat annan av Vene-
kunde, enligtbestämmelse de ursprungliga moti-risk dennasjukdom

syfilisdrabbad överförde sjukdomen tillbl.a. dåtillämpas ammaenven,
barnet.

gjordes hiv-regler år 1985 tillämpliga påsmittskyddslagensNär
Skälet till bl.a.straffbestämmelsen. ändringeninfektion upphävdes var

för smittskyddsarbetet.förtroendet I motivenstärkaönskan atten
totalt lagförts förkonstateradesprop. l985/86:l3 att sex personer

1972-1982. Departementschefenbrott bestämmelsen under årenmot
straffhotetgällande avskräckte denanförde ofta gjortsdet attatt som

söka läkare, hängdesjukdom från vilket bl.a.drabbats venerisk attav
smittskyddsläkaren under vissa förutsättningarmed att varsamman

brott. Enligt departementsche-misstanke sådantskyldig anmälaatt om
dem drabbats hivinfek-fen mångafanns skäldet attatt anta av som av

straffhotethälso- och sjukvårdenuppsökation skulle fördra sig att om
hivinfektionen inte medfördebotbarkvarstod. förhållandetDet att var

gällt tidigare,hänsynstaganden de bl.a. ansågs intevidare andra än som
fullständig förkräva sexuell avhållsamhet allrimligt den smittadeatt av

stär-framhölls särskilt upphävandet denframtid. propositionenI att av
könsligt vidinnebarskilda straffbestämmelsen inte umgängeatt vene-
straffritt.skulle hänvisades irisk fortsättningsvis Detsjukdom vara

och kap. brottsbalken. förarbe-straffbestämmelsema 13stället i 3 Itill
framfördessmittskyddslag ståndpunkternuvarandetilltena samma

1988/89:5. Vidare framhöll departementschefenSOU 1985:37, prop.
för den avskräckande effekttalarbl.a. finns teckendet attatt ensom

denuppnås risk för tvångsisole-kriminalisering åsyftar i stort genom
beträffande den andra för smitta.ring föreligger utsättersomsom

bestämmelsesmittskyddslag fanns enligt vilken denI 1968 års en
isoleringmeddelade föreskrifter och inskränkning ibröt mot omsom
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s.k.gälldeBestämmelsenböter.medstraffaskundesin verksamhet
betänkandetvård.behandlades Ii öppensjukdomarallmänfarliga som

smitt-1985:37 föreslogsSOUsmittskyddslag attnuvarandeinför
och denbindande,skulleFörhållningsregler attskyddsläkarens vara

Departementschefenböter.medstraffasskulledeminte följde me-som
för brottpåföljdmed böterlämpligtintedetemellertidnade att somvar

för-kunnaskullebötertveksamtansågsförhållningsregel. Det ommot
synnerhetvidta rättelse, iförhållningsregel attden brytermå motsom

begåstordesådana brott oftastkundedetmenade attantasattsom man
regel1988/89:5. Någonprop.problemsocialamed somav personer

i 1988infördes därför inteförhållningsreglerstraffbelägger brott mot
smittskyddslag.års

1992/93:JuU5hösten 1992underbehandladeJustitieutskottet en
överförandeinnebördenlagändringtillförslag attmedmotion avav

avstyrkteUtskottetmordförsök.betraktaskunnaskullehivsmitta som
tillräck-gällandeuttaladeoch rättmotionen attyrkandet ibifall till ger

medförförfarandenolika attbestraffningtillmöjligheterliga somav
hivinfek-spridningvidstraffansvarFrågansprids.aktuell smitta avom

Justitieutskottetbehandlingsärskild iförföremål1995tion blev även
tillförslagmedväckts, bl.a.hadeflertal motioner1995/96:JuU4. Ett

medvetetstraffskärpning förtillochstraffbestämmelsesärskilden
inhämtadesmotionernaYttrandenhivinfektion. överöverförande av

straffbe-särskildtillpositivaställde sigflerafrån antal instanser;ett
till-brottsbalksreglerbefintligabedömdeandramedanstämmelse, vara

arbetetmotverkakunnaskullesärregleringpåpekadefyllest och att en
till motioner-avstyrkte bifallUtskottethivinfektion.spridningenmot av

Straffansvarsutredningenarbetet ipågåendedettillmed hänvisningna
smittskyddslagen.planeradedenoch översynen1996:185SOU av

ibestämmelsertillämpliga12.3 Närmare om

brottsbalken

inneburitrörande gärningarantal fall attharUnder 1990-talet ett som
överföras till prövatsriskeratelleröverförts atthivinfektion avannan

brottsbalken påbestämmelserna itillämpningenViddomstolarna. av
kommitstraffrättsliga reglercentrala attmängdhargärningama en

samtyckeverkanpåföljder,adekvans,beträffandeaktualiseras m.m.av
vilket uppsåtfråganvidare gär-falldessasvårighet i ärsärskildEn om

01D hardomstolenhandlande. Högstamed sitthaftningsmannen av-
med bedömningenproblemetbelystdärvid bl.a.ochrättsfall,gjort tre

medhängerproblemuppsåt. Degärningsmannens sammansomav
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bedömningen det s.k. subjektiva rekvisitet behandlas i särskiltav ett
avsnitt nedan, 12.4.1.

De bestämmelser kan bli aktuella tillämpa vid överföringattsom av
smitta återfinns brottsbalkensi kap.3 om brott liv och hälsa ochmot
l3 kap. om allmänfarliga brott. kap. finnsI 3 bestämmelser mordom
1 §, dråp 2 §, misshandel 5-6 §§, vållande till död 7 §,annans
vållande till kroppsskada eller sjukdom 8 § framkallande farasamt av
för 9 § kan komma tillämpas då gärning riktaratt sigannan som en

enskild Vilken bestämmelsemot kan komma ifråga be-en person. som
på omständigheterna deti enskilda fallet, uppdelning kanror men en

mellan sådana fall dågöras smitta överförts och då så inte skett. En an-
uppdelning kan mellan fall då gämingengöras begåtts uppsåtligennan

och då den begåtts oaktsamhet. Skillnaderna mellan de straffav som
kan bli aktuella för brott begånget uppsåtligen respektiveett oakt-av
samhet Straffskalomas variationerär markerar bl.a.stora. den skillnad i
straffvärde traditionellt har föreligga mellanansetts uppsåtligasom
brott och sådana begåtts oaktsamhet. Riktar sig gämingensom motav
allmänheten kan bestämmelserna i kap.13 spridande gift ellerom av
smitta 7 § eller vårdslöshet med gift eller smittämne 9 § tillämpas.

l2.3.l då smittaBrott överförts

I de fall där verkligensmitta överförts kan bli aktuellt döma föratt
mord, dråp, vållande till död, misshandel eller vållande tillannans
kroppsskada eller sjukdom. För mord döms den, uppsåtligen berö-som

Ärlivet. Påföljden fängelse i tio år ellerär på livstid. brottetvar annan
mindre skall dömas föratt dråp. Om dengrovt, inteanse utsattesom

dör kan bli aktuellt döma för försök till mord eller dråp.att Den som av
oaktsamhet orsakar död döms för vållande till död tillannans annans

Ärfängelse i högst två år. brottet påföljden fängelseär i lägstgrovt sex
månader och högst år. åtal förNågot fullbordat mord eller dråpsex
beträffande gärning inneburit överföring hivsmitta har såvittsom av
kommittén känner till inte Sverige.i Vidprövats tillfälle fråganharett

för försök till mord Södra Roslagsprövats tingsrätt, 1993-om ansvar
04-23, DB 213. Målet gällde hivsmittad haft oskyddadeen man som
samlag med två kvinnor, vilka smittades. Tingsrätten ansåg de ob-att
jektiva förutsättningarna för försök till mord förelåg, det inteattmen

styrkt gärningsmannen hade uppsåt döda.att I hovrättsSveaattvar
dom den vilken24 1998 överklagats till HD dömdesav mars en per-

oskyddat sexuellt smittatumgänge med hiv förson som genom annan
misshandel vållande till död.samt grovt Frågan till-grov annans om

lämpligheten bestämmelserna mord och dråp berörs i särskiltav ettom
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yttrandetNJA 1994 614. IavdArkiv IJuridisktyttrande till Nytt s.
uppfylldaför mordförutsättningarna ärobjektivadefrånutgår attman

förfarandvs.sexuellt attumgänge,överförts atthivsmittadå genom
idet orimligapekas påreell. attinträde Däremotdödenseffektens är

frivilligtpå såuppsåteteventuellas.k. sätt ettdet atttillämpa läran om
seför eller dråpmordtillledakunnaskullesamlagoskyddat ansvar

12.4.vidare nedan,
tillfogatuppsåtligennågoninträdermisshandelförAnsvar an-om

i högstfängelsePåföljdeneller ärsjukdom smärta.kroppsskada,nan
misshandeldömas förÄr skallbrottet grovttvå år. att grovsomanse

Åsamkar oaktsamhetnågonår.och högst tiolägsttill fängelse i ett av
dömsringa,sjukdomellerlcroppsskada ärsådan somannan person

fängelse iellertill bötersjukdomellerkroppsskadavållande tillför
Är fyra år.högsttill fängelse idömsbrottetmånader. grovthögst sex

harbestämmelsemas mening accepte-sjukdom ihivinfektionAtt är en
tillfogande iförkrävsvadFrågan att ettdomstolarna. ärrats somav

skallmisshandelbestämmelseniden mening ansesomavsessom
tillfogaskroppsskadaellertala smärtaföreligga. Att personatt enom

naturligt,framstår ettsparkar attellerslagfördå denne menutsätts som
sexuelltöverförs ärumgängesjukdomdåföreliggertillfogande genom

emellertidkonstaterade1995 448NJAsjälvklart. Ilikakanske inte s.
dåuppfylltskall tillfogassjukdomeffektenpåkravetHD att varatt

vidpraxishar isexuellt Detpåinlåtit sig umgänge.frivilligtbåda parter
misshandelbestämmelsernaförekommittillfällen attflertal omett

sexuelltöverförts vid umgänge.hivsmittadåfalltillämpats i
nämnda bes-denågonenligtföreliggaskallFör av ovanatt ansvar

sjukdo-handlande orsakatgärningsmannensfordrastämmelserna att
adekvatbrukarförelegat. Oftaskall ha sägas attkausalitetadekvatmen;
för desstidpunktenvidgämingenbrottsligadendåkausalitet föreligger

förocheffektenskadligaför denobjektiv farainnefattarföretagande en
sexuelltgällerfallet. detblivit Närdetinträde justeffektens sätt som

överförtsdå smittaföreliggamisshandelpraxis ansettshar iumgänge
betydelse itorde bl.a. haFrågan119.1995NJAsamlagvid endaett s.

adekvatskyddsmedel Omanvänts.fall där överföring atttrotsägt rum
kännerkommitténfall har såvittsådantföreligga iskullekausalitet ett

oklarsåledesskyddsmedelbetydelsen ärrättsligt;till inte prövats av
straffLeijonhufvud, Hiv-smitta-Madeleinedoktrinenenligt praxis. I

adekvans intekravet påanförtsdock1993 har attskadestånd,och sy-
skydds-därsexualhandlinggenomförthivsmittadtillåta att somennes

fördömsöverförts,ändocksmittariktigtmedel på sätt,ettanvänts men
måstesammanhangetsvårighet i är attmisshandel. En mant.ex. annan

gämings-aktuelladenfrån justöverförtssmittankunna konstatera att
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något kan vålla svårigheter då målsäganden haft fleramannen, som
partners.

I praxis har då gärning inneburit hivinfektionatt över-man, en som
förts vid sexuellt rubricerats vållandeumgänge till död,som annans
misshandel eller vållande till kroppsskada eller sjukdom, regelmässigt
gjort bedömningen det sig brott.att rört harMan därvidett grovtom
bl.a. fastatagit på gärningens livsfarlighet och detatt sigatt rört om en
svår sjukdom. Frågan vållande till dödnär vållande tillsamtom annans
kroppsskada eller sjukdom skall bedömas brott har behand-grovtsom
lats Straffansvarsutredningen. Utöver vissa situationer gäller fö-av som
rande motorfordon för närvarande sig i lagtext eller för-av anges vare
arbeten vilka omständigheter skall beaktas vid bedömningen huru-som
vida brott föreligger. Straffansvarsutredningen föreslårgrovt det iatt
lagtexten skall kvalificerande omständigheteratt särskilt skall be-anges
aktas, bl.a. gämingen medfört medvetet allvarligt risktagande.ettom
Som exempel på sådant medvetet risktagande anförsett de fall då upp-
såt inte kan styrkt vid överförande hivsmitta.anses av

12.3.2 då smitta inteBrott överförts

Om smitta överförts kaninte det bli aktuellt döma för försök tillatt
mord, dråp, misshandel eller misshandel eller för framkallandegrov av
fara för praxis har vid flertalI tillfällen förekommitettannan. att
bestämmelserna försök till misshandel tillämpats i fall dåom grov en
hivsmittad haft oskyddat samlag med denne smittatsutan attannan
bl.a. NJA 1994 614 och 1995 119.s. s.

Straffrättsligt för försök till brottslig gärning kan endastansvar
komma ifråga vid uppsåtliga gärningar. De förutsättningarnanämnare
för straffbart försök föreligganär i kap.ett 23 1 § BrB. Detanses anges
första kravet gärningsmannen skall ha påbörjatär att utförandet ettav
visst brott; den s.k. försökspunkten skall uppnådd. Klart för-är attvara
sökspunkten aktuella falli uppnådd samlagär i någon form ägtnu om

Vidare skall fara för brottets fullbordan ha förelegat eller ha varitrum.
utesluten endast tillfälliga omständigheter. För sådan faraattp.g.a. en
skall föreligga krävs det funnits beaktansvärd risk förattanses atten
effekten skulle inträffat. Hur domstolarna allmänt bestämmerrent gra-
den risk försöksbrottvid varierar. detDå gäller fråga fara förav om
överföring hivsmitta vid sexuellt får bedömningenumgänge görasav
med utgångspunkt från smittorisken vid respektive sexuell aktivitet.
HD uttalade i NJA 1995 448, där fråga bl.a. enstaka oskydda-s. var om
de vaginala samlag och enstaka oskyddade orala samlag där partnern
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for full-faramedkönsorgan attkvinnanssmittadevidrört den munnen,
försumbar.smittorisken inteeftersomförelågbordat brott var

oakt-då någonföreliggerförfaraFramkallande grovavannanav
ellerkroppsskadaför svårfaraellerlivsfaraförsamhet utsätter annan

år. Hiv-tvåfängelse i högstellerböterPåföljdensjukdom. ärallvarlig
mening. Faranbestämmelsensisjukdomallvarliginfektion räknas som

i detbedömning måste göraskonkret;varithamåsteför sjukdomen en
smittas.skulle kunnat kommaverkligen attenskilda fallet personenom

praktikendenna ihivfallen harifarebedömningengällerdetNär
försöks-vid bedömningenbedömning görsden avmotsvarats somav

ovan.sebrotten

brottAllmänfarliga12.3

Tillallmänheten.riktadegåmingama motbrottallmänfarliga ärVid
det intebehöverenskildbrottenförgäller motvadfrånskillnad som

allmänfarligaflestadeFörsigriktar mot.klarläggas angreppetvem
farozonen.iskallflergällerbrott än varaatt personen

spridandefrågakomma ikan ärhärbrottallmänfarliga avDe som
Spridandegift ellermed smittämne.vårdslöshet avgift eller smitta samt

giftmedvårdslöshetdet förmedanuppsåtligen,begåseller smittagift
dömaskall kunnaoaktsamhet. Förmed atträckereller smittämne man

förfaraframkallat allmän män-någonfallenbådai atttill krävsansvar
allvarligspridaöverföra ellerhälsa attellerniskors liv t.ex. genom

högstfängelse ismittagift ellerspridande ärförPåföljdensjukdom. av
högstochfyrafängelse i lägstÄr tillskall dömasår. brottet grovtsex

smittämnemed gift ellervårdslöshetStraffet förlivstid.eller påtio år
två år.högstifängelseellerböterär

innebärföreliggaskall attmeningparagrafemasifaraallmänAtt
hotamåstefaran ävenfarozonen,ikommit merskall ha ennågon men

enligtmänniskor hotastvåeller ärblottAttobestämd krets enpersoner.
for sigdet ochräcker i atttillräckligt. Däremot enförarbetena inte

förfaraallmänframkallasdet därigenomsmittas,enstaka enomperson
försökvidföreligger ävenStraffrättsligtsmittan.spridning ansvarav

smitta.ellergiftspridandetill av
spridandeforfällas tillkundehivsmittadFrågan ansvarmanenom

tvåvaravfem kvinnormedsamlagoskyddadehafthansmitta dåav
konstaterade in-119. HD1995i NJAHDsmittades har prövats s.av

aktuelltendast kundebrottfullbordatförledningsvis varaatt ansvar
kun-det inteochsmittats,verkligen attkvinnortvådebeträffande som
faraallmänframkallat sådantill dessasmittoöverföringende attanses

dömaskall kunnaförkrävshälsa attochlivmänniskorsför mansom
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för spridande gift eller smitta. Samlagen med dessa kvinnor tillsam-av
med samlagen med de kvinnor intetre smittatsmans dock till-som var

räckligt för skulle risk hade förelegatatt föratt hans hand-man anse att
lande hade kunnat leda till allmän fara för människors liv och hälsa.
Mannen dömdes försökför till spridande smitta. Brottet bedömdesav

två justitieråd dock skiljaktiga; degrovt ansåg inte detsom var att var
styrkt hade uppsåt till brottet.att mannen

12.4 Särskilt uppsåt, oaktsamhet ochom

hivinfektion

l2.4.1 Bedömningen i praxis

Uppsåt

I svensk Straffrätt finns former uppsåt; direkttre uppsåt då gär-av
ningsmannen åstadkomma effekten, indirektatt uppsåt dåavser gär-
ningsmannen inte åstadkomma effekten, förståratt denavser att ärmen
nödvändigt förbunden med det resultat han vill uppnå och eventuellt
uppsåt då gärningsmannen inte åstadkomma effekten,attavser men
inser det finns risk för effekten skall inträffaatt ochatt skulle ha före-
tagit handlingen han varit säker på effektenäven skulleatt inträffa.om

I Sverige torde ingen ha dömts för med direktatt uppsåt ha överfört
eller försökt överföra hivinfektion vid sexuellt Som påtalatsumgänge.
bl.a. i det särskilda yttrandet till NJA 1994 614 och i Straffansvars-s.
utredningens betänkande torde gärningsmannen aldrig hanästan för av-
sikt smitta Ochsin så skulleatt även falletpartner. skulle dettaom vara

gämingsmannens bestridandemot mycket svårt bevisa. Att till-attvara
lämpa indirekt uppsåt torde uteslutet i diskuterade fall; efter-vara nu

risken för överföring hivinfektion vid sexuellt för-som umgänge ärav
hållandevis låg kan smittoöverföringen inte nödvändigtanses vara en
förbunden följd oskyddat sexuellt Denumgänge. uppsåtsformav som
haft aktualitet det eventuellastörst uppsåtet.är Svårighetema bedö-att

uppsåtsfrågoma har behandlats HD i rättsfall.trema av
Det första avgörandet där uppsåtsfrågoma berörs NJA 1994är

614. A, hivsmittad, hade haft oskyddade samlag meds. som var en
kvinna, inte kände till Azs sjukdom. Kvinnan smittades A åtala-som
des för försök till misshandel alternativt framkallande fara förgrov av

Tingsrätten fann styrkt vidA åtminstoneatt två tillfällen haftannan.
oskyddade samlag med kvinnan upplysa henneutan att smittan ochom

handlatA med eventuelltatt uppsåt. Rätten ansåg måste haA insettatt
risken för han skulle kunna överföra hivinfektionatt till kvinnan och att
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smittadbliskullehuruvida kvinnananinghafthan kan hainte omen
samlagenvidhandärfördetmåste attEnligt tingsrätteneller inte. anses

kundedetvarförsmittadblevkvinnanhuruvidabrydde siginte om
föreställt sighansamlaghaftskulle ha ävenhanhållas för visst omatt

tillförsökfördömde Asmittad. Tingsrättenbli grovskullehonatt
påföljden in-årfängelse i tvåtillpåföljdenbestämdeochmisshandel

fast-övrigtigärningar. Hovrätten,andravissanefattade somäven
år. Genomfängelse itill ettstraffetskärpte tredom,ställde tingsrättens

straffrätts-dentillprövningsin attbegränsade HDsärskilt beslut avse
försökfurmithovrätten utgörade gärningarbedömningenliga somav

begrän-fann vid dennapåföljdsfrågan. HDtillochmisshandeltill grov
misshan-tillförsökstraffbartförförutsättningar grovsade prövning att

följdTillår.fängelse itillpåföljdenfastställde tre avförelågdel samt
detiuppsåtsfrågansåledes inteprövade HDbeslutetprocessuelladet

huvudsakligtmedjustitieråd,uttalade sigEmellertid ettaktuella målet.
svårighe-framhöllyttrande ochsärskiltiandra, ettinstämmande treav

fall. Justi-jämförligamålaktuelltmediuppsåtsbedömningenvidterna
svårigheter prövanågra attberedatorde störredet inteansågtierådet att

smitto-försexualpartnemförstod utsattestilltalade att enhuruvida den
skalldomstolarnajustitierådet, närvärreenligtdet,blirrisk. Däremot
varitgärningsmannenhaskulle ävenägtsamlagetbedöma omrumom

hananförHärvidsmittoöverföring.leda tillskullesamlagpåsäker att
följande.bl.a.

konstate-intekansmittoöverföringeneffekteneventuella"Den --
grundvaldå sär-tid och påvissefterförstomedelbart avutan enras

DetLeijonhufvud 17 ärundersökningarmedicinskaskilda a sa
tillledasamlag kommertilltänkt attförutsäga ettomöjligt att om
påallsavsikt inte attprimära ärGämingsmarmenssmittoöverföring.

ingentingnormaltvillhonellerhanskada an-motparten;något sätt
före-medkonfrontation motpartenNågonsamlag.ha ettän attnat
bak-Motsamlag.habåda atteftersom överensärkommer inte om

särskildfinnas någonmåstedettydligtdet oms-attgrund härav är
andradetbedömningförgrundtill attläggaskantändighet ensom

kunnaskulleVad detuppfyllt.uppsåteteventuella är varaledet i det
förutse."svårtär att

skallprinciphivfallen idet ipådärefter attnärmast utgårYttrandet
kroppsskadatillvållandeoaktsamhetsbrotten grovtför någotdömas av

fara förframkallandeellersjukdomeller annan.av
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NJA 1995 119: fickB år 1986 besked han hivpositivs. attom var
enligt ett år. hadeB mellantaget åren 1987 och 1992prov samma
oskyddade samlag med fem kvinnor och smittade två dem. Kvin-av

kände inte till Bzs sjukdom. åtaladesB i berörtnorna hänseende förnu
misshandel, försök till misshandel förgrov spridandesamtgrov av

smitta, brott. bestredHan pågrovt grund bristande uppsåt.ansvar av
Tingsrätten biföll åtalen for misshandel och försök till miss-grov grov
handel, ogillade åtalet för spridande smitta. Påföljden bestäm-men av
des till fängelse i sju år påföljden innefattade vissaäven andra brott.
Hovrätten ändrade tingsrättens dom endast på så sätt åtalet förävenatt
spridande smitta, brott, bifolls. majoritetenHDgrovt ändrade hov-av

domrättens i ansvarsdelen till försök till spridandeatt smitta,avse av
brott, fastställdegrovt i övrigt hovrättens domslut. I domskälenmen

hänvisade till detHD särskilda yttrandet i NJA 1994 614 och beto-s.
nade det viktigt allmänna straffrättsligaatt är att principer inte tillämpas
annorlunda det fråga hivinfektionnär är då detän gäller andra gär-om
ningar. HD konstaterade B gjort gällande hanatt inte förränatt 1992
fått klart för sig han smittad. Hanatt han inte tidigareattvar uppgav

på beskeden ellertrott i fallvarje förträngt vetskapen så han inteatt var
medveten den han hade samlag mednär målsägandena. HD redo-om
gjorde därefter för omständigheter hade betydelse för bedömning-som

uppsåtsfrågan dessa kan sammanfattningsvisen av sägas utgöra en
beskrivning de olika tillfällen då fått beskedB han hade hiv-attav om
infektion och hur han vid flera dessa tillfällen hade blivit erinradav om
de förhållningsregler gällde, han dettaatt undertrots tidensom men
mellan och efter upplysningstillfállena hade oskyddade samlag med fle-

målsägandena berätta för demutan att sin smitta. Vidarera av om an-
HD för flertaletB målsäganden ochatt på direktagav även frågorav

hade förnekat sin sjukdom, slog fast:samt

"Vid angivna omständigheter måste haB varit medveten sinnu om
HIV-infektion han hade samlagnär med målsägandena. Han måste
också haft klart för hursig allvarlig smittöverföring skulleen vara
för dem. harB detta inte kondom.trots använt Med hänsyn härtill
och med beaktande omständigheterna i övrigt finner HD Bav att
handlat med sådant mått hänsynslöshetett målsägande-gentemotav

det måste hållas för visst hanatt inte skulle haatt avhållitna sig från
genomföra samlagenatt hanäven risken för smittöver-vetat attom

föring skulle förverkligas. Därmed det styrktär han uppsåtligenatt
gjort sig skyldig till misshandel och försök till sådant brott. Som
domstolarna funnit brotten bedömaär att grova."som
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gälldeskiljaktiga det uppsåtsbedömningen.Två justitieråd En-närvar
med tillräcklig säkerhetligt deras kunde det inte gradbedömning av

genomfört samlagen han hade säkerförutsättas skulle ha varitBatt om
överföras. Emellertidskulle deansåg Bpå smittan därigenom att ta-att

skulle överföras till målsägandena.risk hans smittagit medveten atten
vårdslöst och skulle derasförfarit enligthade hanHärigenom grovt me-

brott,vållande till sjukdom, och framkallandening dömas för grovt av
fara för annan.

hivsmittad kvinna, haft oskyddadeN,gällde448NJA 1995 somens.
Ävenoskyddatoch vaginalt samlag.fleraorala medsamlag män ett

hade då medverkat tillhade förekommit, Nsamlagandra vaginala men
hadekände till smitta. orala samlagensin Dekondom användes. Natt

könsorgan med dels ividrört sinbestått hondels i männens attatt mun,
med sin somkönsorgan Männen intevidrört hennesmännen mun.

smittade. försök tillåtalades forsjukdom blev inte Nkände till N:s
fara förframkallande Såväl tings-misshandel alternativt av annan.grov

försök till misshandel till fängel-fördömde hennehovrätträtt grovsom
omfattade samtliga oskyddadeVidi två år. tingsrätten ansvaret sam-se

avsåg de fall då medogillades åtalet såvitt Nlag. hovrättenI munnen
för smittoöverföring vid tid-Risken ansågsberört könsorgan.männens

osäker och det också enligtmycketbedömapunkten att varsomvara
infonnation hon förståttfått sådan måstehovrätten osäkert N attomom

vid sådan aktivitet. Beträffandebeaktansvärd riskdet fanns ävenatt en
bedöm-majoritet tillsig hovrättens tingsrättensanslötövriga samlag

hänvisade domskäleventuellt uppsåt. HD i sinahaning fickNatt anses
och614 till 1995 119.yttrandet i NJA 1994 NJAtill det särskilda s. s.

kände till oskyddade vaginalaklarlagt NDet ansåg HD, attattVar,
likaför utredningen intesmittorisksamlag medförde partnern men gav

orala aktuellt slagförstått samlaghonentydigt belägg för även attatt av
enligt följande.fortsattemedförde smittorisk. HD

bestämd ståndpunkt frågan vil-iemellertid intebehöver"HD ta om
hänseende. det gäller andra le-När dethade i sistnämntken insikt N

eventuellt uppsåt föreligger nämligendet bedömningeni gerav om
helt förför slutsatsen varit likgiltigstöd Nutredningen inte att om

smittade. den delen det särskildblev Ihennes sexualpartner är av
angelägenenligt vad utredningen visar, Varitbetydelse N, attatt om

samlag vidvid vaginala och honanvändaskondomer skulle att sam-
skaffade detill de kondomer innaninitiativetmed W atttogVaron

inledde sexuelladet umgänget.
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tillämpningenDet andra ledet vid det eventuella uppsåtet ärav
alltså uppfyllt i målet. Därmed åtalet för försökinte till miss-är grov
handel styrkt."inte

förfarit oaktsamtHD emellertidmenade N och dömde henneatt grovt
för framkallande fara för till fängelse i år.ettannanav

oaktsamhet

framgått,för handen kan, bli aktuelltOm uppsåt inte är attsom ovan
vållandedöma oaktsamhet till kroppsskadafor brott begångna ellerav

sjukdom, död eller framkallande förvållande till fara annan.annans av
föreliggerDet rekvisitet oaktsamhetsubjektiva gärningsmannen åt-när

skallviss effekt ellerminstone borde förstå riskerar inträffa.att atten
indelas medveten oaktsamhetStraffbar oaktsamhet kan i då gämings-

för effektsmisstänkt risken viss inträdeinsett eller och omed-mannen
visserligendå gärningsmannen inte har insett elleroaktsamhetveten

effektens inträde,misstänkt för haft skälig anledningmöjligheten men
för bedömningenräkna därmed. Utgångspunkten gämings-äratt om

normalavad kan aktsamhetskrav.iakttagit Vadmannen anses varasom
överföring ellergäller inneburit risk för överföringgärningar som av

hivinfektion vid bedömningendomstolarna frågan vadhar av av som
aktsamhet lagt vikt vid de rådkan normal och förhållnings-anses vara

för smittspridningen. Vilkaregler till skydd förhållningsreglersom ges
för informationoch vad givits har bety-meddelats ävensom annan som

delse viss gärningsman i det enskildavid bedömningen falletom enav
oaktsamhet.kan ha handlatanses av

fråga såvitt känt, domstol straffbarEn inte prövats äravsom, om
falloaktsamhet föreligga i sådant då känt tillkan inteäven ett en person

haft skäl misstänkasin hivinfektion, han blivit smittad.att attmen
I samtliga mål gärningsmannende haprövats vetat attsynessom om
han burit därför svårt uttalasmittan. Det sig i vilka fallpå är att om
domstolarna haftskulle gärningsmannen skälig anledningatt attanse

smittoöverföring förelegat. Straffbarrisk för oaktsamhet skulleanta att
tidigarekunna föreligga gärningsmannen haft oskyddadet.ex. om sam-

lag till hivsmittad,med han känt varit underlåtit attmenen person un-
dersöka överförts till honom själv.smittanom
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uppsåtsbegrepp12.4.2 Ett nytt

haft uppgift denhar bl.a. iStraffansvarsutredningen prövaatt om nuva-
det område denför uppsåt, dvs.rande nedre gränsar motgränsen som

påbör konstruerasmedvetna oaktsamheten, annat sätt än eventu-som
lämplig ordning. Bland medföreslåfallellt och i såuppsåt annaten

med tillämpningenförenade detproblemhänsyn till de är even-avsom
in-föreslagit uppsåtsbegrepputredningentuella uppsåtet har att ett nytt

definitionen detta i lag.ochinsiktsuppsåtetförs det s.k. att av ges
ochskall uppsåt föreligga förstStraffansvarsutredningenEnligt

brottsligaavsikt åstadkomma denhaft förfrämst då gärningsmannen att
emellertid föreliggaskall ocksåUppsåt"avsiktsuppsåt". näreffekten,

insett, uppfattat eller antagitvad gärningsmanneneffekten motsvarar
"insiktsuppsåt" och föreslåsbenämnsuppsåtsformden. Denna er-om

praktiken det frågaeventuella uppsåt. Iochindirektanuvarande ärsätta
sannolikhetsuppsât.kvalificeratettom

omfatta sådana fall, där gärnings-det förstaskall förInsiktsuppsåtet
förverkligaskommereffektenpå gär-säker attattär genommannen
fall därvidare gärningsmannenomfattarUppsåtsformen ävenningen.

förverkligas, haft till-skulle ändåeffektensäker påinte varit att men
det för honomrimligtdet skall kunnaräcklig insikt för sägas attatt var

Införandet torde,fallet. insiktsuppsåtetskullefrån såutgåatt att avvara
praktiskaden rättstillämpningen inteStraffansvarsutredningen, imenar

straffbelagda fördet områdetförändringarmedföra några större av
uppsåt ochgränsdragningama mellanDock kommeruppsåtliga brott.

förutser kommerfall. Man uppsåti vissaförskjutasoaktsamhet attatt
enligt gällande rättspraxis vidfler falli någotkunna konstateras änatt

och kniv kommit till användning. Ettskjutvapenvåldsbrott därgrövre
ha till uppsåt be-lettenligt utredningen,insiktsuppsåt torde att attt.ex.,
fall 500.i 1968bedömts föreligga NJAhadelivet ettröva som s.annan

han påtill mord bestående iåtalad för försökGämingsmannen attvar
varvidpistolskarpladdad tvåhåll medskjutit motnära personer,en
måstefann gärningsmannenmagtrakten. HDskotten träffat i utrett att

med skotten, ansåg det intemålsägandenaha träffamenat att men
det med säkerhet kundeellerdödastyrkt han antas attattattavsettatt

ofrånkomligt dödande, inteföreställt sig skottenhan, han hade somom
annorlunda.eller riktat HDfrån skjutaskulle ha avhållit sig vapnetatt

medvetet och med avsiktmisshandel. Attdömde därför for attgrov
ledavitala kroppsdelar bör normaltpistol någonsträffa medskjuta mot

ha uppfattat eller antagitinsett,måstetill gärningsmannen attatt anses
skottlossningen. tillämpningföljd Endöden inträdaskulle aven avsom

Straffansvarskommittén, ha lett tilldärför,tordeinsiktsuppsåtet menar
försökför till dråp.tilldömtsgärningsmannenatt ansvar
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När det gäller insiktsuppsåtets betydelse för bedömningen gär-av
ningar överförande förinnebär eller risk överförande hivinfek-som av
tion vid enligtsexuellt kommer, Straffansvarsutredningen,umgänge
den uppsåtsformen inte innebära någon förenkling uppsåts-attnya av

fler fall kommerprövningen i den meningen bedömasatt att som upp-
såtliga. för närvarande föreliggersvårigheterDe vid tillämpningensom

det kvarståeventuella uppsåtet kommer vid tillämpning in-attav en av
siktsuppsåtet. Straffansvarsutredningen således dess förslagattanser
inte lösning på de problem idaginnebär någon föreligger vid densom
straffrättsliga överföringbedömningen smitta.av av

Samtyckes straffrättsliga12.5 betydelse

ansvarsfrågan skall bedömasEn fråga hur fallsärskild i därär en per-
för riskmedvetet väljer sig smittas allvarlig sjuk-utsätta attattson av

dom. huvudsakligen aktuellt då det gäller smittrisk vidDetta blir sexu-
förekomstenellt svensk Straffrätt samtycke i vissaI utgörumgänge. av

fall allmän ansvarsfrihetsgmnd. Samtycke hars.k. i princip ingenen
betydelse för brottdet gäller allmänhetendå ellermot statenansvar

Ävent.ex. enligt kap.smitta 13 7 § BrB. dåspridande i de fall denav
brottsliga enskildriktar sig emellertidgämingen samtyck-ärmot etten

ansvarsbefriande verkan begränsat.es
År bestämmelse samtycke i kap.1994 intogs 24 §7 BrB.omen

Ibestämmelsen begåsstadgas gärning med samtycke frånatt somen
brottden den riktas endast gämingen oförsvar-vilken utgör ärmot om

lig skada, kränkning eller faramed hänsyn till den den medför,som
omständigheter.dess Bestämmelsensyfte och övriga avsågs utgöra en

kodifiering NJAgällande Enligt praxis och1993 553 1997rätt.av s.
636 medför normaltm.fl. inte samtycke till misshandelsett ett atts.

befrias från straffrättsligtgärningsmannen den enskilde har iansvar;
princip förfoga reglerde syftar till upprätthållainte överrätt att attsom
respekten för liv och hälsa. Undantag fråga ringa miss-görs ärom om
handel. osrnittadsinnebär samtycke till oskyddatDetta samlagatt en

kanmed han hivsmittad medförainte den sistnämn-ärvet atten person
Ävende straff. då fråga oaktsamhetsbrottgår fri från är rörom som

våld vållande till kroppsskada eller framkallandesjukdom,mot person
fara torde för samtycketsför annan ansvarsbefriandeutrymmetav ver-

kan jfrmycket begränsat Jareborg, Brotten första häftet 1984.vara -
skall dock beaktas vid bestämmandetEtt samtycke gämingensav

straffvärde. skall samtyckeEnligt 29 kap. 3 § BrB beaktas för-som
mildrande straffvärdet bestäms,omständighet då med härtillhänsyn
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straff vad föreskrivet förkan utdöma lindrigare än ärt.0.m. somman
brottet.

anknytningmed tillbrott12.6 Andra

sjukdomarsmittsamma

uppmärksammats fallfrämst sådanaframgått,I praxis har, ovansom
Åtal har emellertid väckts isexuelltochhivinfektion umgänge.rörsom

dessa fallbitithivsmittad Ifall då ettett annan person. avenpar en
misshandel, i för här hadeför råndömdes gärningsmannen ett annat

tagit på och bitit läkare påden hivsmittade gärningsmannen struptag en
plånbok. det gäller överföringhans Närtilltvingat sigsjukhus,ett samt

vid andra handlingarhivinfektionöverföringeller förrisk än sexu-av
fall desammatillämpningsproblemen i mångaellt tordeumgänge vara

handlingar sexuell Detdå frågade föreligger är natur.avomsom som
för överförsrisken smittabedömagäller bl.a.således attatt genom
uppsåt.aktuell gärningsmannenshandling samt

hotarsådana situationer dåNågot bör nämnasäven personom en
helt ovanligthivinfektion till Detta intemed överföra äratt en annan.

ingripande polis. kan dåsamband med Ansvarförekommande it.ex. av
för BrBfråga olaga hot 4 kap. §komma i 5förutsättningarunder vissa

kap. §.17 1eller hot tjänstemanmot
eller risken för överföringöverföringbetydelsenFrågan avavom

då det gäller brott enligt 6 kap.aktualiserassjukdomsmittsam även
oli-sikte på sexuella istraffbestämmelserdvs. övergreppBrB, tarsom

har med sexuella handlingarandra gärningarka fonner attsamt som
hivsmit-gärningsmannen varitförhållandetdetI praxis attgöra. synes

medfö-sådan överföring förelegatrisk förellertad och överförtssmitta
RättsfallExempelvis bedömdes ibedömssexualbrottet grovt.att somra

med hänsynvåldtäkt just1989:116från hovrättema RH som groven
användetill sin hivsmitta och intekändetill gärningsmannen,att som

fara andra för-för smittas. Någramålsägandenskyddsmedel, attutsatt
fallet.förelåg inte iomständighetersvârande

Äklagarenkäten12.7

vilkenåklagarkammare enkät, itillställdes 39Under våren 1997 en
erfarenhet brottsligavilken gärningarbl.a. ställdes frågor röran-avom

hade, vilka med till-kammaren problemde överföring smitta somav
infordradesbestämmelser förelegatgällandelämpningen samtsomav
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synpunkter det befogatpå införa särskilt hivbrott. Enkä-att ettom vore
besvarades kammare.31 åklagarkammareVissa harten avgett ettav

för kammaren frånmedan det andra enbart givitsgemensamt svar svar
från harviss åklagare. Svaren vanligen varit ganska allmänt hållna, och
det har möjligtinte några djupare analyservarit härav.göraatt

Av de åklagarkammare har stycken18 haft praktisk erfa-svaratsom
renhet brottslighet. flestaaktuell de allra fallenI har ärendena rörtav
hivinfektion, fall hade det varit frågai några hepatit. Vad gäl-men om
ler tillämpningsproblem har främst framhållits de svårigheter före-som
ligger gämingsmannens uppsåt.styrka Bestämmelserna sekre-att om

lyfts frami hälso- och sjukvården har också problem setess ettsom
vidare åklagare har pekatnedan. Vissa på de problem12.9 även som
kan fastställaföreligga det gäller målsägande, haftnär attatt en som
flera den misstänkte ochsmittats just inte någonpartners, av av annan

erhållitsfåtal synpunkter har beträffandeEndast särskiltett ettperson.
hivbrott. enhetlig linje har här kunnat skönjas.Ingen Vissa attanser
gällande medan andra hävdarreglering tillfyllest, det braär att vore
med särskild reglering.en

12.8 Sammanfattande kommentarer,
straffbestämmelser

straffbestämmelser specifiktI svensk fallsaknas sikte på dårätt tarsom
sådant smittsam sjukdom överförs frånpå sättett atten person agerar

finnshonom brottsbalkentill I emellertid antalettannan person.en
bestämmelser alltefter omständigheterna i det enskilda fallet kansom
bli förfaranden.tillämpliga sådana Bestämmelsernapå återfinns i kap.3
om brott liv och hälsa och kap. om13 allmänfarliga brott.mot
Irättspraxis finns flera fall där domstolarna tagit ställning till åtal för
gärningar inneburit överföring eller risk för överföring hivsmit-som av

huvudsak frågaDet har då i varit gärningar sexuellta. natur.om av
Tillämpningen befintliga bestämmelser har aktualiserat flera svå-av
frågor, för smittoöverföringbl.a. vilken risk föreligger detira som en-

skilda betydelsefallet och vilken samtycke från informeradett mot-en
skall särskild svårighet vidaretillmätas. En ställning tillpart är att ta

uppsåtsfrågan, dvs. bedöma vilken avsikt haftgärningsmannen medatt
sitt handlande. har rättsfall gjort uttalandenHD i vilka krav påtre om
uppsåt ställas vid överföring hivsmitta.bör dennaRättsläget påsom av
punkt dock fortfarande komplicerat.är

Det kan konstateras det föreliggersåledes problem vid tillämp-att
ningen brottsbalkens bestämmelser det gäller handlingar in-närav som
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eller risk för överföring smittsam sjukdom. praxisnebär överföring Iav
stundom liknande problem beträffandeförekommer emellertid även

dåhandlingar, minst det gäller tillämpningenandra brottsliga inte av
Straffansvarsutredningen har bl.a. meddet s.k. eventuella uppsåtet. an-

uppsåtsbegrepp, det s.k. insiktsuppså-ledning föreslagithärav nyttett
uppfattningStraffansvarsutredningens torde dockEnligt intetet. egen

bedömningen då det gäller överföringdet underlättabegreppet avnya
sjukdomar.smittsamma

vid utredning brottSekretessfrågor12.9 av

sjukvårdsselcretessen brytas vid misstankeochvissa fall kan hälso-I
regleras 14 kap. 2 § femte stycket sekre-kan ske ibrott. dettaNärom

uppgift inom hälso- och sjuk-föreskrivstesslagen 1980:100. Där att
får lämnas till åklagarmyndighet,misstanke brottvården angår omsom

harmyndighet ingripa brottetpolismyndighet eller motattsomannan
föreskrivet lindrigare straff två årsbrottet inteendast det för änärom

heller uppgift misstankehindrar intefängelse. Sekretessen att rörsom
brottsbalken harkap. någon inteeller 6brott enligt 4 mot somom

eller polismyndighet. deåklagarmyndighet Avfyllt tilllämnas18 år
för vid överföring eller riskaktuellt dömablibrott idag kandet attsom

endast för våld-sjukdom det mord, dråp,för överföring smittsam ärav
det föreskrivetgrovt brott intesmittatäkt och spridande ärsomav

innebär bl.a. ochfängelse. hälso-två års Dettalindrigare straff attän
huvudregel får brytas vid misshan-intesjukvårdsselcretessen grovsom

sjuk-vållande till kroppsskada ellerfängelse år,del minimistraff ett
dagarminimistraff fängelse 14 eller framkallandedom, brottgrovt av

vilka de brottsrubriceringarminimistraff böter,fara för är somannan
aktuella gärningar.vanligen åsätts nu

uppgifter meddeladeharkapitelI l2.4.1 nämnts att t.ex.omovan
bevisning i mål överföringviktigförhållningsregler kan utgöra rörsom

bedöma gärningsmannens uppsåt.gäller Fördå detsmitta, bl.a. attav
till den misstänktes patientjournalskall få tillgångpolis åklagareochatt

misstanken misshandel ellerdåkrävs princip,emellertid i rör grov an-
lindrigare minimistraff fängelseföreskrivetbrott för vilket änär ettnat

docksjälv efterger sekretessen. kanmisstänkte Dettatvå år, denatt va-
tillställts åklagarmyndighetema seden enkätsvårt uppnå. Iatt somra
det kan svårt få fram nöd-påpekat12.7 har flera åklagare att attvara

sekretessbestämmelsema.grundvändig utredning på av
sekretess inverkar på möjlighetenreglerOvan beskrivna även attom

rättegångsbalkens finnskap. §vid rättegång. I 36 5höra Vissa vittnen
ställa frågor till det s.k. fråge-vittnemöjlighetenbegränsningar i ettatt
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förbudet. Vård- och viss socialtjänstpersonal får enligt denna bestäm-
melse höras vittnen något i deras yrkesutövningsom om som an-
förtrotts dem eller de i samband därmed erfarit endast det ärsom om
medgivet lag eller den, till förmåni tystnadsplikten gäller,om vars
samtycker till det. innebär i diskuteratDetta sammanhang attnu per-
sonalen kan höras vid misstankeendast sådana brott enligtom som
14 kap. sekretesslagenfemte stycket medför2 § vårdselaetessenatt
bryts. Motsvarande bestämmelser gäller hörande vittnen till-som av
lämpas företeende skriftligdå fråga handling inför domstol,är om av

kap. rättegångsbalken.38 2 §

1988: 147312.10 undersökningLagen om

HIV-smittabeträffande i brottmål

Vid brottsliga gärningar kanvissa smitta överföras från gär-typer av
sådana fall kanningsmannen målsäganden. dettill I förintressevara av

målsäganden få kännedom gärningsmannens eventuella sjuk-att om
domstillstånd. oftastsådan kännedom kan fås blodprovEn attgenom

från Enligt kap. 6 §gärningsmannen. 2 regeringsformen RFtas är
emellertid det allmänna skyddademedborgarna varjegentemot mot
påtvingat Blodprovkroppsligt ingrepp. sådant ingrepp.ettanses vara

skydd får enbart i lagBegränsningar detta och då bara föri göras att
tillgodose godtagbara i demokratisktändamål samhälle. Enär ettsom

vadbegränsning vidare aldrigfår nödvändigt medutöver ärsom
kap.hänsyn ändamål föranlett den, 2till 12 §det RF.som

skydd återfinnsnämnda idag, härBegränsningar i såvitt ärovan av
rättegångsbalken, lagen 1988:1473intresse, dels dels i undersök-i om

ning beträffande brottmål med därtillHIV-smitta i hörande förordning.
fårEnligt rättegångsbalken i vissa fall kroppsbesiktning28 kap. 12 §

t.ex. skäligenblodprov företas på den förmisstänkt brottär ettsom
fängelse, syftet med lcroppsbesiktningenkan medföra fåär attsom om

fram kan betydelseomständigheter för utredningensom vara av av
brottet. får kroppsbesiktning vidtasinte syfte upptäckaDäremot i att

Eftersom frågan den misstänkteeventuellt brott. smittad eller inteärom
måste ha betydelse för bedömningenkonkret gärningen möjlig-ärav
heterna rättegångsbalken till provtagning förenligt få vetskapatt om en

tämligen begränsade.eventuell smitta
beslutaYtterligare möjlighet provtagning lageniatt om ges om un-

dersökning brottmål.beträffande HIV-smitta i Lagen till skill-reglerar,
nad från rättegångsbalkenbestämmelserna i alla typersom avser av
smittsamma sjukdomar, endast provtagning beträffande hivinfektion.
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målsägandens fåtillgodose intresse kunnaSyftet med lagen attär att av
undersökningsmittrisk, och kan endastförreda på han ägautsattsom

förRisken smitta måste ha uppståttbegäran.på målsägandens ge-rum
Undersökning kan exempelvis begärasintebrottslig gärning. avnom en

vid avvisiteringsticka sig påpolisman råkar spruta av enenen som
skadad sighjälptellernarkotikamissbrukare tvättaatten person avsom

fattasBeslut undersökningtrafikolycka.medblod i samband avomen
ske fråga den skä-Undersökning kan iåklagare domstol.eller om som

hivinfektion kunnatsexualbrott varigenomförmisstänkasligen kan
ske fråga den skäligenundersökning iöverföras. kan ärVidare om som

särskildaendast detdåbrott,förmisstänkt något annat om p.g.a.men
överförashivinfektion kunnatbefarasomständigheter kan att genom

skall ha förelegat innebär enligtomständigheterbrottet. särskildaAtt
hivinfektionomständigheter skall peka påkonkretaförarbetena attatt

händelseförloppet sådantmåste varitöverförts. Delsverkligen kan ha
finns risk förverkligensjukdomens smittvägar,tillhänsyndet, medatt

finns särskild anledningDels krävs detsmittoöverföring. attatt troatt
han tillhör särskildmedräcker intesmittad. Detden misstänkte attär en

måste konkret. Somsmittamisstankenriskgrupp, utan vara merom
brot-misstänkte älv i samband meddenförarbetenatypfall i attanges

åklagaren underrät-Målsäganden och skallsmittad.uttalat han ärtet att
sek-enligt lagen. hänvisning iundersökning Enresultatettas av enom

medför undantag sekretessenioch kap. l §2 § 7retesslagen kap.l att
gäller dessa fall.i
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vissa andraInformation och13

åtgärderförebyggande

Inledning13.1

mycket del smitt-viktigpreventiva insatserFörebyggande är aven
Information tillolika karaktär.kanskyddsarbetet. Insatsema vara av

åtgärd har bety-preventivexempel påallmänheten storär ett somen
exempeldet fråga Andrasjukdomsmittsamvilken ärdelse oavsett om.

samband medoch rådgivningvaccinering iåtgärderförebyggandepå är
de förebyggande åtgärderkapitel beskrivs någratestning. detta motI av

Redogörelsen påi Sverige.förekommer ärsjukdomarsmittsamma som
informationTyngdpunkten kapitlet ligger påiuttömmande.intet sätt

särskilda för hivpositiva. Någoninsatserbehandlasi kapitlet ävenmen
inte här.åtgärdernabeskrivnautvärdering de gesav
förebyggande åtgärder i pri-indelningenförklarasInledningsvis av

förDärefter allmäntredogörstertiärprevention.ochsekundär-mär-,
följervareftersjukdomar,smittsammaåtgärderförebyggandevissa mot

vaccinationsverksamheten. Några preventiva insatser motavsnittett om
inklusive hiv/aids beskrivss.k. STDsjukdomarsexuellt överförbara

sambandoch rådgivning ihivtestningbehandlassärskilt. Slutligen
därmed.

preventionOlika13 typer av

Medsekundär- och tertiärprevention.i primär-,delas inPrevention kan
för förhindra människor smit-åtgärder att attprimärprevention menas

primärpreventiva åtgärderna kan beståsjukdom. Desmittsamtas av en
fåutbildning syftar tillochinformationforminsatser i attsomav av

beteende förstå hur deellerändra visstmänniskor antingen attettatt
för sjukdom.risk fåsigundvikaskall bete försig utsätta attattatt en

ochåtgärder screening blodgivareAndra primärpreventiva är avav
respektive foster från smittas.blodmottagaregravida hindraför attatt

syfte. sekundär-sekimdärpreventivt Medåtgärder harDessa även ett
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åtgärder har till ändamålprevention tidigt upptäckaattmenas som en
sjukdom för minimera perioden smittsamhet. Genom såatt attav man

möjligt får reda på smittad förkortas den tidsnart ärsom om en person
under vilken den sjuke omedvetet sprider smitta. sekundärpreventiva
insatser kan uppmaning till provtagning, behandling och kontakt-vara
spåming. Bland sekundärpreventiva åtgärder vid kroniska infektioner
ingår också olika psykosociala för deninsatser smittade. sekundärpre-
vention framförallt sjukvården,bedrivs inom också frivilligorgani-men
sationer spelar roll här. Med åtgärdertertiärpreventionstoren avses

syftar förhindratill på smittasattatt nyttsom samma person av en
smittsam till lindra följdverlmingamasjukdom sjukdom.samt att enav
Rådgivning samband med behandling inklusivei regelbundna återbe-
sök kan tertiärpreventiv åtgärd.ses ensom

förebyggande13.3 Allmänt åtgärder motom

sjukdomarsmittsamma

samtligaPreventiva iinsatser smittsamma sjukdo-görs mot stort sett
hur fortsattenskilde f°ar bl.a. informationDen smittspridningmar. om

skall undvikas då han sökeråterinsjuknande vård läkarmot-påsamt en
infektionssjukdom. Mångatagning för misstänkt infektionsklinikeren

har dessutom särskilda vaccinationsmottagningar se vidare avsnitt
ofta13.4, informationoch samband med vaccineringi hurges om man

skall sjukdomar det landandra iundvika skall till.även man resa
Hälso- sjukvårdspersonalen fär information ochoch utbildning om

smittskyddsläkarensmittsamma sjukdomar se nedan. Vidaregenom
har de hjälp allmänna råd, utredningari sitt arbete och frånrapporterav
Socialstyrelsen information från Smittskyddsinstitutet SMI.samt

Det övergripande arbetetpreventiva i län utförs till delett stormer
Smittskyddsläkarenssmittskyddsläkaren. insatser riktar sig dels tillav

hälso- sjukvårdspersonal, allmänheten.och dels till samtligNästan
hälso- sjukvårdspersonal kommer i sitt dagligaoch arbete kontakti
med har olika smittsammapatienter sjukdomar, och därtyper avsom
förebyggande åtgärder behöver vidtas. Personalen måste därför vara
väl utbildad frågor. flestai dessa smittskyddsläkareDe sammanställer
informationsblad sjukdomars förekomst, utbredning tid ochiom rum,

drabbaslöper risk Dessa skickas till vårdcentraler,att utvem som m.m.
infektionsmottagningar m.fl. och används hjälpmedel det individ-isom
inriktade Riktade utbildningararbetet. telefonrådgivning tillsamt
personal landsting och kommun förekommerinom också.



SOU 1999:51 Information och andra förebyggande åtgärdervissa 221

med informationSmittskyddsläkaren når allmänheten b1.a. via mass-
framförallt i tidningar och tidskrifter.media. sigDet rör annonserom

radioinslag i ochVissa smittskyddsläkare vacci-ävengör tv, t.ex. om
skyddarhur sig olikanation influensa och mot typermot manom av

informationpreventiv broschyrer,förmedlasSTD. Vidare genom som
och hälsovårdsförvaltningar,miljö- apotekkan distribuerast.ex. genom

Primärpreventiva åtgärder kan inriktaseller läkarrnottagningar. även
information kan exempelvisspeciellt vissamot ges genomgrupper;
föreläsningar eller liknande. Exempel påinformationsblad eller genom

till daghems-, och härbär-information häktes-åtgärdsådan riktad ären
och kan ochhepatit A B undvikassmittahurgespersonal omavom

härför.postprofylaxochpre-
Även smittskyddsläkare och hälso- och sjukvårds-andra aktörer än

sjukdo-allmänheten hur smittsammatillinformationpersonal omger
informerar vid bered-Livsmedelsindustrin riskerkan undvikas. ommar

skall genomstekt till undvikandekycklingning råvaror, attt.ex. varaav
broschy-legionella. Apoteken regelbundetochcampylobacter utgerav

gravida kvinnan fåroch tarmsmitta. Denochb1.a. STD mag-rer, om
skriftlig hur honmödravårdscentralen informationvid sitt besök på om

livsmedelsbuma infektioner. Folkhälsoinsti-b1.a.skall skydda sig mot
massmediatill allmänhetenolika STDinformationtutet genomomger

och broschyrer.

Vaccinationsverksamheten13.4

betydelse för förhindra utbred-haftharTillgången till vaccin attstor
världen. Godasjukdomar i vaccinationsprogramningen smittsammaav

förhindra spridningen mångakostnadseffektivtmycket sätt attär ett av
infektions-inte allainfektionssjukdomar, tror attäven numeraom man

Vaccinationsprogrammen ivacciner.sjukdomar kan utrotas genom
all-minskningar förekomstendrastiskainneburithar b1.a.Sverige avav

och polio. Vidare har spridningendifterisjukdomarvarliga t.ex. avsom
påssjukaförekommande bamsjukdomama mässling,de tidigare allmänt

begränsats.starktoch röda hund
skyldighet låta Emel-allmän sig vaccineras.finns ingenSverigeI att

obligatorisk vid kriginföra vaccinationmöjlighetlertid föreligger atten
förhållanden. Enligt lagen 1952:270utomordentligaeller andra om

fårloigsfara vid krig,eller regeringenvid krigskyddsympning m.m.
förhållanden allautomordentliga beslutakrigsfara andraeller att som

delviss landet skall vacci-eller inombefinner landetinomsig en av
beslut kansmittspridning. Ett vaccinationför hindra ävenatt omneras
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gälla befolkningsgrupper eller kan bli särskiltvissa förär utsattasom
smitta.

Även föreligger skyldighetnågon låtadet inte sig vaccineras,attom
skallverkar samhället för vaccinationer erbjudas medborgarna.att

harRekommendationer vaccinationsprogram givits Socialstyrel-om av
Socialstyrelsen utfärdathar särskilda före-allmänna råd. Vidareisen

SOSFSskrifter vaccinationsverksamheten 1990:20 innehållersomom
för vaccineringen i det enskilda fallet,bestämmelser bl.a. ansvaretom

vaccinpreparaten. Vad gälleroch hanteringdokumentation avomom
f.n. rekommendationer det s.k. allmännafinnsvaccinationsprogram om

riktadeför barn vaccinationsprogramVaccinationsprogrammet samt om
löper andratill befolkningen riskvissa större än attsomgrupper av

t.ex. i sin yrkesutövning löpersjukdomsmittas viss personer somav
kan vaccinationer i form indivi-risk övrigtsmittas. I ägaatt rum av en

införprofylaktisk behandling, utlandsresa. Syftetduellt upplagd t.ex. en
för barn befolkningenmed Vaccinationsprogrammetdet allmänna är att

infektionssjukdomar.skall gmndskydd vissa Program-erhålla motett
mellan år 1952 och gäl-successivt i Sverige 1958. Deinfördesmet nu

Socialstyrelsens allmänna rådlande irekommendationerna ges om vac-
dessaM. Enligt rekommendationer1996:1cination SOSFSbamav

innehållabör Vaccinationsprogrammet vaccinationdet allmänna mot
röda hund, påssjuka,polio, mässling, kikhosta ochdifteri, stelkramp,

försHIB. Diskussioner vaccinationhaemophilus influenzae B nu om
införas.vattkoppor börmot

beskeduttryckligt har kostnads-Lagregler om vem somsom ger
allmänhetsaknas. Ivaccination vaccinationföransvaret ses som enen

den enskildeåtgärd själv får bekosta.individuell förebyggande som
fall kansomliga vaccinering det enskildafinns dock. I iVissa undantag

tillfallet behövlig med hänsyn det allmänna behovet avanses vara
kostnadsfri enligt smittskyddslagen.därför 63 §smittskydd och vara

vidtagandearbetsmiljölagstiftningen förMed hänsyn enligttill ansvaret
arbetsgivare fallhälsorisker arbetet kan vissaåtgärder i imot varaav

finan-kostnaden. Vaccinationsprogrammet för barnskyldig förståatt
Skolhälsovården,barn- och och kommunernasieras förinom ramen

kostnadema.för Landstingen stårrespektive landstingen ävensvarar
rabies då förför den enskildekostnaderna vid vaccination utsattsmot

enskilda landsting frivilligtförekommer påtagit sigsmitta. Vidare att
sammanhang, detkostnadsansvar för vaccinationer i vissa närt.ex.

vårdhem.pågäller patientervaccination av
såväl hälso-Vaccinationsverksamhet förekommer inom offentlig

läkarpraktik. bl.a.enskild Vaccinationer utförs påoch sjukvård påsom
barnavårdscentraler och på vissa infektionslcliniker.vårdcentraler, De

rådgivande iflesta har regionala vaccinationsgmpperlänen landeti
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vilka smittskyddsläkaren spelar central roll. enskilda sjukvårds-Deen
huvudmännen beslutar, med beaktande Socialstyrelsens allmännaav
råd på området, innehållet och omfattningeni vaccinationsverk-om av
samheten.

Socialstyrelsen tillsyn vaccinationsverksamheten. Inomutövar över
Socialstyrelsen finns rådgivande Socialstyrelsensett expert-organ,

för vaccinationsfrågor. ingår för Social-I representantergrupp gruppen
styrelsen, Läkemedelsverket, SMI, Svenska Läkarsällskapet, Arbetar-

smittskyddsläkama.skyddsstyrelsen och uppgifterExpertgruppens är
bl.a. lämna råd och upplysningar i vaccinationsfrågor på Socialsty-att

föreslårelsens begäran, följa utvecklingen på området, åtgärder och
verka för samordning vaccinationsåtgärdema. forsörjningenFörav av

kommersiella vaccinproducenter. finnsvaccinationspreparat Detsvarar
nationellt för det finns tillgång tillinte något attorgan som ansvarar

landet.vaccin i
för kontinuerligt följa vaccinationsprogrammensAnsvaret att upp

befolkningengenomförande och immunitetsläget hos åvilar SMI. SMI
genomföra forskning kring vacciner. redskapskall Deäven somnya

vaccinationstäck-används för uppföljning dels undersökningarär av
epidemio-antalet vaccinerade viss sjukdom dels denningen dvs. mot

undersökningarlogiska statistiken smittsamma sjukdomar ochöver av
immunitetsundersök-immunitetsläget hos befolkningen. Den senaste

de indi-1990-1991 visade immunitetsläget hosningen att gottvar
Vider föremål för det allmänna vaccinationsprogrammet,varit mensom

hadeförelåg hos de äldre generationerna. Männenvissa bristeratt
immunitetsfrekvens kvinnorna. ansågsgenerellt högre Dettaänsett en

försvaret sedan lång tid erbjudithuvudsakligen bero på inomatt man
sjukdomar.vaccinationer för vissa

Särskilt förebyggande åtgärder13.5 motom

överförbara sjukdomarsexuellt

har traditionförebyggande arbetet STD lång i Sverige. DeDet mot en
åtgärderna består främst information och deprimärpreventiva av

kontaktspåming och behandlingsekundärpreventiva bl.a. smit-av av
hivinfektion landet snabbttade. förekomsten blev känd i vidtogsNär av

rad åtgärder för begränsa smittspridningen. Arbetet sitttogatt av-en
erfarenheten förebyggande arbete beträffandei den långa öv-stamp av

hivinfektion, hur den och hurInformation smittarriga STD. om om
utgjorde det hivpreventivakan skydda från smittas basen isig attman

arbetet. särskild delegation, Aids-delegationen, med socialministemEn
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uppgifterordförande inrättades. Delegationens bl.a. bedömaattsom var
behovet information till olikaoch initiera följa och ini-attgrupper,av

bedöma ochtiera forskning och påtala behov omedel-angelägen att av
avslutadebara Aids-delegationen sitt arbete sambandåtgärder. 1992 i

med inrättades.Folkhälsoinstitutetatt
anslagit1986/87 har regeringen särskilda medelSedan budgetåret

de omkringför arbete. Anslaget har åren varithivpreventivt senaste
kr disponerats Folkhälso-cirka miljoner150 kr, 60miljoner varav av

vidare fram 1997 utbetalatsinstitutet. anslaget harFrån t.o.m. ett extra
landsting storstadsregionema.bidrag och i I vårproposi-till kommuner

kommunernasstöd till lands-uttalades ochtionen för år 1997 att statens
det statsbidraget.arbete får ingå i generellatingens hivpreventiva anses

verksamhet byggts i samarbete mellanFör denatt värna uppsom
frivilligorganisationer har emel-kommuner, och regeringenlandsting

till storstadsområdena ochbidrag under år 1998lertid tillfälligtgett ett
fördetsamma beviljats år 1999.har

öppenvårdsmottagningarpål3.5.l Arbetet

provtagning för skeroch STD på mångaInformation, rådgivning
med rådgivningensyftena vid behand-Ettöppenvårdsmottagningar. av

förstå hurskall de skall skyddalingsbara sig ipatienternaSTD är att
återinsjuknar. Många landsting har bildatframtiden de inteså sär-att

s.k.behandling STD, Sesam-mottagningar. I vissaskilda forenheter av
för utbild-Sesam-mottagningarnalandsting har även ett stort ansvar

framförallt sekundärprevention.primärvårdspersonal Före-iningen av
hivinfektion sker infektionsklini-gäller påbyggande åtgärder vad även

utförs hivtestningom vidarekerna, del hivtestemadär stor av-seaven
finns särskildinfektionskliniker medmottagningarsnitt 13.6. Vid vissa

hiv/aids.inriktning på
särskildafinns antal andraSesam-mottagningarnaFörutom ett mot-

Bland dessa kan särskiltmed STD-prevention.tagningar arbetarsom
Venhälsan, och möd-UM, PH-centerungdomsmottagningarnämnas

cirka syfteMVC. finns 200 UM i landet.ravårdscentraler Det Deras
hos människor under år. Vidbl.a. aborter och STD 20förebyggaär att

information till de ungdomar söker där,ochUM rådgivning somges
samband med ochuppsökande arbete i skolornasbedrivssamt sex-

Stockholms läns landstingsVenhälsansamlevnadsundervisning. är sär-
bisexuellafor homo- och Mottagningenskilda mottagning män. star-

diagnosticeraförtade kvällsmottagning 1982 att asymptoma-som en
identifiera den nyupptäcktaoch på dåtiska könssjukdomar symptom

öppnades dagmottagning för hivpositivasjukdomen aids. 1985 samten
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vårdavdelning; vårdavdelningen stängd.är PH-center ären numera
Stockholms läns landstings psykosociala öppenvårdsmottagning för
homo- och bisexuella första handI vänder sigmän. mottagningen till
dem har hivrelaterad problematik till deras närstående. Mot-samtsom
tagningen den enda med denna inriktning i Sverige. allra flestaär De

harMVC särskilda preventivmedelsmottagningar, där sexuellt aktiva
kvinnor kan få råd preventivmedel. MVC arbetar också för attom
minska förekomsten behandlingsbara STD.av

13 Preventiva insatser från.5.2 Folkhälsoinstitutet,
landsting och kommuner samt

frivilligorganisationer

Informationsinsatser för hindra spridningen STD bl.a.att görsav av
Folkhälsoinstitutet, landsting och kommuner olika organisatio-samt av

Folkhälsoinstitutet har huvuduppgift förebygga sjukdomarattner. som
och ohälsa främja god hälsa för alla. detNär gäller smittsammasamt en
sjukdomar Folkhälsoinstitutet enbartarbetar med hiv/aids och andra

bedrivsSTD. Inforrnationsarbetet på många olika Bland be-sätt. annat
drivs massmediakampanjer informationi broschyrer,samt ges genom
böcker, Folkhälsoinstitutetvykort tidning, Hiv-aktuellt,utm.m. ger en

hiv/STD och samlevnadsperspektiv.bretti Tidningen distri-ettom sex-
bueras nätverk s.k. vidareinfonnatörergratis till landetett över samtav
till ytterligare cirka 000 på eller18 kommerett sättannatpersoner som

kontakt hivproblematiken och behöveri med tillgång till aktuell infor-
aidsanslagmation. del FolkhälsoinstitutetsEn går till olika förebyg-av

gande landsting och kommun. Projektenprojekt i riktade mål-är mot
hiv/aidsprogram,för Folkhälsoinstitutets nämligen ungdo-grupperna

med invandrare ochhar flyktingar hiv-män män, samtmar, som sex
positiva och deras närstående.

kommunerna informationI STD vid och samlevnads-ges om sex-
undervisningen Undervisningens främstaskoloma. syftei är att genom
information, kommunikation och utbildning främja säkrare sexuelltett
beteende. hivinfonnation startade i skalaSkolans läsåret 1985/86.större
Informationen befintligaintegrerades sedan i den samlevnadsundervis-
ningen. utvärdering har funnit kvalitetenVid undervis-påatten man
ningen starkt mellan kommuner och ocksåvarierar mellan skolorna i
enskilda kommuner.

har viktigFrivilligorganisationerna roll inom det preventivaen
arbetet och då särskilt hivinfektion.STD, Organisationerna harmot
speciella nå målgrupper ochmöjligheter sina de kan arbeta påatt ett

8 19-0619SmittskydddelA
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friare myndigheterna möjlighet till.vad har Frivilligorganisatio-sätt än
fråndel statliga medel Folkhälsoinstitutet.stöds till Destor trenema av

stödet Riksförbundetfår det för sexuellorganisationer ärmestasom
Riksförbundet forupplysning RFSU, sexuellt likaberättigande

RFSL Ark-Röda korset NoaksStiftelsen Noaks Ark.och
sexualpolitiskochgrundades 1933 bildningsrörelse.RFSU är en

hivinfektion del organisationens STD-Preventivt arbete ärmot en av
verksamhet riktas allmänhe-förebyggande RFSU:sarbete i stort. mot

ungdomar. RFSL, bildadesmed fokus på 1950,stundtals ärten, som en
förkämpar homosexuella skall fåsexualpolitisk organisation attsom

andra.sociala rättigheter Organisationen harochmänskliga somsamma
informationsinsatsernavarifrån de centrala sköts.hivkansli,särskiltett

syfte förse allmänheten med informationNoaks startade 1987 iark att
information och utbildning tillStiftelsen skallhivinfektion. även geom

frågor loing hivinfektion stöd tillmedarbetar samt gepersoner som
stöd form gästhems-erbjuder ihivpositiva. arkNoaks även av

drabbats hivinfektion. Stiftelsen harverksamhet for avpersoner som
och undantagsfall förhivpositiva i derasockså stödfond för ävenen

finnsstiftelsen stycken Noaks Ark-Parallellt mednärstående. sex
landet.iföreningar verksamma uteärsom

frivilligorganisationer med särskild inrikt-antalfinnsDet även ett
Riksförbundet för hivpositiva RFHPhivpositiva.ning på stödja äratt

självhjälpsgmpper/föreningar för hiv-forparaplyorganisation sexen
Syd, Positiva GruppenPositiva Gruppen Västdessapositiva. Tre av

Örebro regionala foroch Positiva Gruppen är är öppnagrupper som
Övriga riktar tillföreningar sig särskilda målgrup-alla hivpositiva. tre

Stockholm rikstäckandemed iPosithiva Gruppen ärsäte öp-menper.
bisexuellahorno- och Kvinnocirkelnenbart för hivpositiva män.pen

alla hivpositiva kvinnor. Kamratfbre-Sverige vänder till landetssig
f.d. Själv-till hivpositiva missbrukare.riktar sigConvictusningen

socialtverkar för psykiskt och stödälpsgruppema/föreningarna att ge
för skapa bättre social ochtill och arbetar bl.a.sina medlemmar att en

for alla hivpositiva.medicinsk situation
bland invandrargrupperna harPreventiva insatser ansetts ange-

kring de smittade ochlägna, minska smittspridningen redanbl.a. för att
länder med högfor invandrarna från hivprevalens smit-motverkaatt att

nyanlända invandraren visserligenhemlandet.vid besök Denitas ges
andra hälso-information hivinfektion och STD i samband medom

tlyktingforläggningen. asylsökande torde dockundersökning vid För en
hivsmittad sällan det överhängande be-rädslan for mestatt varavara

risk för information ochkymret. därför sjukdomenfinnsDet atten om
information allmänhetendess når fram. tillsmittvägar inte Den som ges

vidare förstå förandra kan besvärlighivinfektion och STD attvaraom
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språksvårigheter. Andramånga invandrare åtgärder har därförp.g.a.
nödvändiga.ansetts

föreningarochInvandramas organisationer spelar viktigegna en
arbetet.roll i det hivpreventiva I antal lokala invandrarföre-ett stort

hivförebyggandelandet anordnas aktiviteter.ningar hela Manöver
landstingskommunalamed de kommunala ellersamarbetar ofta projek-

Ävenstöd från dem. invandrarnas riksorgani-och söker ekonomisktten
eftersombetydelsefull roll, bl.a. de tidningarsationer spelar genomen

till landsmän i små kommuner där underlag föroch tidskrifter kan nå ut
förening saknas.en

vidare målgrupperna för Folk-och flyktingarInvandrare är aven
Åtskilliga projekt har med stödhivarbete.hälsoinstitutets startats av

projekt hiv-sådant Oasen, målgruppFolkhälsoinstitutet. Ett är ärvars
Stockholmsområdet. Oasen, har lokal påsmittade afrikaner i som en

stödafrikaner med administrativt fråndrivsHuddinge sjukhus, av
bl.a.Syftet med Oasen bryta isoleringenSvenska tlyktingrådet. är att

förståelsen och ochför afrikaner, öka respekten för demhivsmittade att
bl.a. sjukbesök och har informa-arbeta prevention. Manmed göratt

karnratstöd för dem deltar aktivi-bygger på itionsträffar. Oasen som
teterna.

får också häl-Folkhälsoinstitutet AfrikanskaEkonomiskt stöd från
ochverkar i Stockholm erbjuder afrikanska in-Hälsoteametsoteamet.

hivinfektion och andra rådgivningvandrare STD,information gerom
stöd åt de hivsmittade. Verksamhetensigdem vill hivtesta samtsom

och narkotikamissbrukare. viktigtill alkohol-innefattar stöd Enäven
kunskapen afri-öka hiv/STD hosdel arbetehälsoteamets är att omav
själva ellersig andra för risker. Mankaner få inteoch dem utsättaatt

religiösa ledare för oli-akademiker, och ledareanordnar förseminarier
sprida kunskapernakan vidare. Hälso-ka vilka i sinorganisationer, tur

information verk-med uppsökandeförsöker nåteamet även ut genom
festivaler, organisationeri och i kyrkor.samhet afrikanskapå t.ex.

sprututbytesprojde s.k. ektenNågotl3.5.3 om

mellan narkomaner infekterade injektions-hivsmitta spridsAtt genom
redan början den svenska hivepidemin.redskap uppmärksammades i av

bestårandra riskutsatta det hivpreventivaLiksom beträffande grupper
Sedanoch information. mitten 1980-taletarbetet bl.a. rådgivning avav

försöksverksamhetoch Lund med utdelningbedrivs Malmödessutom i
verksamheten hadeoch kanyler. Då inleddesoch utbyte sprutor manav

WHOVärldshälsoorganisationen förespråkatbl.a. stöd att preven-av
eller åtgärder för underlättation form sprututbytesprogrami attav
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rengöring injektionsredskap. Sprututbytesprogram utgörav numera en
del för motverka spridningenUNAIDS strategi hivinfektion.attav av

I Malmöprojektet ingår årligen cirka 200 besökare;1 motsvarande
siffra cirka deltagande krävsi Lund 300. För injek-är att ärpersonen
tionsmissbrukare Missbrukaren fåroch minst 20 år. inte inlagd påvara

behandlingshem eller liknande.sjukhus, utlämnasintagen på I princip
endast kanyler motsvarande antal begagnadeoch verktygsprutor om

får missbrukama informationåterlämnas. besöken riskbeteendeVid om
föroch de erbjuds provtagning hivinfektion ochrörande hivinfektion

Infektionsläkarehepatit för hepatit C. finns tillgäng-MalmöB i även
sökalig. påverka missbrukama vård behandling.försöker ochMan att

och Lund har varit mycket omdiskuteradeProjekten Malmö medi
svenska narkotikapolitiken.hänsyn den Sverigetill inriktningen Iav

läkare vidfinns direkt förbud för sin behandlinginte något att av en
och kanyler.denne med Enligt kap.missbrukare förse 2sprutorrena

yrkesverksamhet på hälso-§ lagen 1998:531 och sjukvårdensl om
handlaemellertid läkaren i överensstämmelse medområde skall veten-

harerfarenhet. Socialstyrelsen uttalat generellskap beprövadoch att en
förrådande riktlinjer narkotikapolitiken,utdelning strider attmot men

utdelning inte står idet hävda överensstämmelse medsvårtär attatt
erfarenhet läkaren vidbeprövad utlämnandet utifrånvetenskap och om

slutsatsen patienten skulle hamnasäkra kriterier kan dra iatt en mer
fick och kanyler.riskabel han intesituation sprutorrenaom

försöksverksamhetenbehandlat flertalhar vidSocialutskottet ett
1988/89SoU:21, 1995/96SoU:5tillfällen 1986/87SoU:19, samt

1995/96 uttaladefrån1997/98S0U2. betänkandet utskottsmajoritetenI
projekten i Malmö och Lund avbrytas,bl.a. pågående inte bördeatt

bordefortsättningsvis ha karaktären för-verksamheten ävenatt avmen
stöd försöka vetenskapligt dess värde i kampensök och syfta till att
tidigare uttalandenstod utskottet fast vid gjordaaids. Vidaremot om

försöksverksamheten bedrivs under kontrolle-vikten noggrantattav
deväsentligt omgärdas regler och villkorrade former och i allt av som

huvudmännenförutsatte dokumenterarhittills Utskottet singällt. att
Socialstyrelsen förstärker sina insatser för fortlö-verksamhet och att att

och utvärdera denna. Riksdagen beslutadepande följa verksamheten i
bedömning. det betänkandetenlighet utskottsmajoritetens Imed senaste

vidhållit sin tidigare inställning.har utskottet med skärpning
överlämnade utvärdering försöksverk-Socialstyrelsen 1993 en av

Enligt Socialstyrelsen kundesamheten inte de utred-till regeringen.
genomförts entydigt på vilka effekterningar något svarge somsom

försöksverksamheten haft på smittspridningen hivinfektion eller påav
området. Försöksverksamheten granskadesmissbruksutvecklingen i
utfördes gångånyo denna Socialstyrelsensgranskningen1997; av re-
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gionala tillsynsmyndighet Malmö. inspektionsrapporteni I påtalade
Socialstyrelsen bl.a.brister, kontaktenvissa och samarbetet medatt
socialtjänsten otillräcklig i Malmö, kunde behöva diskuteraattvar man
krav verktyg och dokumentationenpå märkning verksamhetenattav av

underlag förotillräcklig för bra uppföljning och utvärde-att ettvar ge
ring. denna kunde draInte heller i några säkra slutsatserrapport man

försöksverksamhetens effekter, bl.a. eftersom antalet nyinsjuknade iom
hivinfektion området så lågt säkra slutsatseri ansågs svåraatt attvar
dra. menade dock projektenSocialstyrelsen i Malmö och Lundatt
borde striktafå fortsätta, med krav på och tydliga regler.men

färdigställde, Socialstyrelsenspå begäran, infektions-Hösten 1998
utvärderingkliniken medi Malmö sprututbytesverksam-rapport aven

heten har bl.a. konstateratpå kliniken. ingen ökadI rapporten attman
injektionsmissbruk skett,nyrekrytering mycket frekvenshögatt enav

återlämnats, spridningenkanyler hivinfektionoch attsprutorav av
deltagit i projektet de fåbland de missbrukare varit mycket lågsom

på ellerfall har smittats eljest utanför projek-upptäckts ortannansom
medarbetet sprutnarkomanema efter-tet kontaktytorna i ökat,samt att

ökadsprututbytesprojektet innebär möjlighet för kuratorn attensom
enskilda narkomaner ochförmedla kontakt mellan narkomanvården.

s.k. metadonprogrammenNågot del3.5.4 om

narkotikaklassat läkemedelMetadon vid regelbundet intagär ett som
blockera opiater, främstkan mån heroin. kanoch i viss I Sverigeersätta

för behandling heroinmissbrukaremetadon användas utanav som
behandling. Behandlingframgång med metadon introdu-prövat annan

sjukhusUlleråkers i Uppsala. Med hänsyncerades 1966 påi Sverige
vårdtill bl.a. erfarenheter metadonets terapeutiska effekt vidgoda avav

hivinfektion bland narkotikamiss-narkomaner spridningenoch till av
brukarna verksamheten under 1980- och 90-talet. Numerabyggdes ut
kan vid enheter inom allmänpsykiatrinmetadonbehandling i Upp-ges
sala, och Malmö till sammanlagt högstStockholm, Lund 600 personer.

kontrollerade enligt regler har beslutatsstriktProgrammen är som
föreskrifterSocialstyrelsensSocialstyrelsen SOSFS 1990:16av om

förskrivningmetadonunderhållsbehandling och opiater indikationpåav
narkomani, ändringar i SOSFS 1991:33, 1994:19 och 1997:17.med

för underhållsbehandling med metadon skallFör komma frågaiatt
föreskrifter haSocialstyrelsenspatienten enligt
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minst fyraårigt dokumenterat intravenöst opiatmissbruk,-
drogfri behandling,prövat-

fyllt år,20-
sidomissbrukuppgifter inte föreliggervisar avanceratatt samtsom-

valfrihetssituation inte anhållen, häktadacceptabel samtvaraen-
fängelseinte dömd till eller intagen i

totalt Sverige 493 missbrukare inskrivnai iDen 199731 varmars
hivpositiva. de hiv-80 Majoritetenmetadonprogrammet, var avvarav

deltog i Stockholmsprogrammet.positiva missbrukarna, 61 personer,
hivpositiva få, vil-antalet patienter mycketdeI andra programmen var

hivpositiva finnsde missbrukarnaket majoritetenfrämst beror på att av
utvärderingar socialtjänstens insatserStockholmsområdet. Enligti av

Stockholm har metadonprog-narkotikamissbrukare iför hivpositiva
flertaletför till dessa. Heroinmiss-ryggraden hjälpenutgjortrammet av

förturvidare viss till behandling iharbrukare hivpositivaär ensom
Stockholm.

utvärdering metadonprogrammen ihar gjortSocialstyrelsen aven
"Metadonbehandlingenredovisats i i Sverige.Sverige Vilken rapporten

1997:22". utvärde-utvärdering. SoS-rapport EnligtBeskrivning och
inskrivna i metadonprogrammissbrukareringen begår avsevärtärsom

sjukhusvård jämfört föremindre i med tiden in-färre brott och vistas
Även förbättrad socialuppnår patienterna situa-skrivningen. i övrigt en

situationen för de hivpositivaredovisning pati-tion. särskildNågon av
Emellertid konstateradesgjordes inte.i meta-attenterna programmen

föreffekter dessa. Enligt Social-donbehandlingen hade positiva även
metadon behand-för värdefulltutvärderingenstyrelsen talar äratt ett

med heroinmissbruk andradärlingsaltemativ för tungtpersoner
de flesta tycks detmisslyckats. patienternabehandlingsinsatser För av

behandling.livslång Med beaktandeemellertid ofta sigröra avom en
ofrivilligt blivit utskrivna ochandelden inte obetydliga patienter som

dock utvärderingen bekräftar erfa-påpekasåterinskrivitsinte attsom
metadon behandlings-länder, nämligenrenheterna andrafrån att som

form har begränsningar.sina

irådgivning samband medSärskilt13.6 om

hivtestning

betydelsefulltländer inslag i detHivtestning många ettsomses av
med hänsyn till möjligheten sambandförebyggande bl.a. iarbetet, att

förFörutsättningarna den svenskamed rådgivning.testningen test-ge
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policyn Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter,i SOSFSges
1985:4 och bl.a. människor lever riskfyllt1989:18. Där sägs att som

vid återbesök.och få Detta gällersig bör äventestar testetprovsvar om
sambandtagits i mednegativt men inte screening-är provetom en

för vårdgivarenundersökning. förutsättningarStrategin ävenattger er-
till hivpositivabjuda Vidare skall erbjudasrådgivning. sägs att partners

Ytterligare rådoch stöd. i Socialstyrelsensmuntlig information ges
Socialstyrelsenvården redovisar 1988:6skrifter och aids iHiv samt

1991:46.SoS-rapport Där bl.a. pati-Hiv och aids vårdeni attanges
hivinfektioninformerad och innanskall testet testetenten omomvara

framförallt tillskalloch rådgivning atttas att personer uppgerges som
säkrare bör redan vid förstariskbeteende. Rådde haft ett sexom ges

återbesök; bedömning kanerbjudas vidbesöket. börProvsvar annan
kan informationenskilda fallet. Vid negativtdock i detgöras provsvar

hivinfektionhur skyddar sig mot upprepas.om man
med hivtest har mycket viktig,sambandRådgivning i ansetts som
uppmärksammats allt flesta hivtes-har Deoch betydelsen härav mer.

vid screeningverksamhet t.ex. påutförs emellertidi Sverigetema
och på vissa mottagningarblodcentraler och MVC, STD-t.ex.-

Vid flertalet dylikakliniker erbjuds rutin.där hivtest test-som av-
rådgivning, och sådanbehov någonningstillfállen finns inget av er-

specialistmottagningama dit patienterna kommerbjuds därför Påinte.
dock rådgivningerbjuds i utsträckning.enkom för hivtestning större

samtal, vilketför avgörande för pati-finns tid längreDär är attäven
reflektera sitt handlingssätt och kunnaskall möjlighetfå överattenten

beteende.förändra framtidaett
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Beteendevetenskapliga frågor14

Inledning14. 1

beteendevetenskapligaolikagällandektmskapslägetkapitlet redovisasI
bakomlig-sjukdomar, bl.a.smittsammaspridningenaspekter avav

åtgärdersbeteendeförändringar ochriskbeteenden,tillgande faktorer
såvälpåbyggerRedovisningenbeteenden.människorsinverkan på

omfattandehänsyn till denMedforskning.svenskinternationell som
det interörande hivinfektion harinternationella studierförekomsten av

forskning.dennagenomgångfullständigvarit möjligt göraatt aven
anseddavetenskapligtpublicerats istudiersådanavaltsharFrämst som

tillbilagaunder år. Somgenomförtstidskrifter och senaresom
legatreferenslista de arbetenintagetfinns överbetänkandet, del B, som

kapitel.till grund för detta
bete-hivinfektion ochrörandekonferenserinternationellaTvå stora

bl.a. UNAlDSmed stödfrågor harendevetenskapliga arrangerats av
kommissionen.hiv/aids och EuropeiskaförFN samlade program:s

konferen-Vidoch i Paris 1998.Berlin 1994hölls ikonferenserDessa
dockstudier. Mycket få ännuärflera intressantahar redovisatsserna

Med hänsyn till intressettidslq-ifter.vetenskapliga attpublicerade i av
fall redovi-kapitletdock i i vissaforskningsresultat harfå delta nyaav

fortsättningsvisbenämnshölls 1998Konferensensådana.sats som
"Beteendekonferensen".

studiersärskildagenomföralåtit1997undervidareharKommittén
beteendensmittskyddslagens inverkan påfrågorför belysabl.a. att om

hurbestämmelser uppfattas. Frågorsmittskyddslagensoch hur omom
särskiltbehandlasbestämmelsersmittskyddslagensuppfattarmänniskor

ikap.l5.
sexuelltandrahivinfektion ochpåliggerkapitletiTyngdpunkten

beträffandeoch kunskapernaforskningendåsjukdomaröverförbara
mycketsjukdomarvid andraaspekter ärbeteendevetenskapliga

begränsade.
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14.2 Allmänt kommitténs studier ochom

metodologiska frågor

14.2.1 Särskilt vissa svenska studierom

Som redogjorts för i avsnitt har kommittén14.1 låtit utföra särskilda
studier för belysa bl.a. beteendevetenskapliga frågor rörande smitt-att

sjukdomar. bl.a. kunna jämföraFör skillnader och likheterattsamma
mellan olika smittsamma sjukdomar har "typsjukdomar" valts;tre
tuberkulos, hivinfektion och klamydia. Samtliga studier genomfördes
under studier finns1997. intagna bilagorDessa till betänkandet,som
del B. Här skall dock kort presentation studierna.ges en av

Socionomen Mikael Westrell har genomfört enkätstudie blanden
hivpositiva på infektionsmottagningpatienter Danderyds sjukhus,
Stockholm. Studien har redovisats i "Inte har väl doktorn tidrapporten
med sånt", fortsättningen benämnd "Danderydsstudien".i I studien
delades enkäter och Svarsfrekvensen224 40 %, dvs. 91ut var personer
svarade. fördelade sig på 61Dessa 33 homosexuellamän, män,varav
och 28 kvinnor, heterosexuella27 kvinnor. Bland llmännenvarav var

utländsk härkomst och bland kvinnornamän 16 kvinnor ut-av var av
ländsk härkomst.

Leg. läkaren Olof genomförtharLars Larsson studie bland pati-en
med tuberkulos sjukhuspå i Sverige. Studien har redovisatsenter itre

"Tuberkulos och smittskyddslagen", fortsättningeni be-rapporten
nämnd "Tha-studien". studien delades enkäterI 136 och svarsfrek-ut

dvs. svarade.64 %, 87 Majoriteten dessavensen personervar av var av
svensk härkomst. intervjuadesHärutöver 35 patienter utländsk här-av
komst bosatta Göteborg. dei Av 122 deltagande patien-sammantaget

och kvinnor.7151terna mänvar
Leg. barnmorskan Tanja Tydén har genomfört enkätstudie blanden

klamydiapatienter på fyra specialistmottagningar i Stockholm. Studien
har redovisats i "Utvärdering smittskyddslagens påverkanrapporten av
på med diagnosticerad klamydia", i fortsättningen benämndpersoner
"Klamydiastudien". studien delades enkäterI 240 och Svarsfrekven-ut

dvs. fördelade80 %, 192 Dessa sig på 88 ochmänsen var personer.
kvinnor.104 heterosexuellaMajoriteten, 92 %, och kvinnor.mänvar

ÖstlundKuratorerna Christina och GunillaPersson har genomfört
djupintervjuer med nio i samband med kontaktspårningpersoner som
misstänkts ha kunnat smittats hivinfektion och därför kallats tillav

Studien genomfördes hivmottagningenprovtagning. på på Huddinge
sjukhus och på hivmottagningen på Danderyds sjukhus. Vid intervju-
tillfället fåtthade samtliga besked de hivnegativa. Studien haratt var
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skulle kunnadet häraldrigkunde"Jagredovisats i tro attrapporten
Samtligabenämnd "Intervjustudien".fortsättningenhända mig", i

nordisk här-svensk elleroch fem kvinnor,intervjuade, fyra män avvar
ochhomosexuellaheterosexuella, två mänkomst. Samtliga kvinnor var

bisexuell.en man
svenska studierbeställt har andrakommittén harstudierdeUtöver

1996-1997.undergenomförts
enkätstudiegenomförtocksåWestrell harMikaelSocionomen en
för främstVenhälsan, mottagningpåpatienterbland hivpositiva en

StudienStockholm.Södersjukhuset ipåbisexuellahomo- och män
"Varredovisades ioch1996-1997 togunder rapportengenomfördes

benämnd "Ven-fortsättningenivägen",sexualitetenden lustfyllda
och Svarsfrekvensenenkäterdelades 390studien uthälsestudien". I var

homosexuella,svarade. 89 % männen%, dvs. 21262 varavpersoner
heterosexuella.och 4 %bisexuella6 %

blandenkätstudiepåbörjade 1997BerglundTorstenKuratorn en
VenhälsanStockholm;hivtestning iförmottagningartvåbesökare vid

medSyftethivmottagning.Klarafilialdess stu-ochSödersjukhusetpå
osmittaderisker blandochattityderbildfådien personerär att aven

tillfärdigställt delrapportBerglund harhivtestning.söker för ensom
be-fortsättningenoch säkrare ilivsstil, hiv"Sexuellkommittén sex

200bygger påDelrapporten"Hivtestningsenkäten".nämnd per-svar av
vidsigde mottag-60 %minst testatvilket utgör sompersoneravsoner,

fördelade sig på 149studieperioden. Dessa män,underningarna varav
bisexuellatvåkvinnor,och 51bisexuellaeller män,homo-122 varav

kvinnor.
Folkhälsoinstitutetsgenomfördes, bl.a. påoch 1994Under 1989

tillattityderkunskaper ochallmänhetensrörandestudieruppdrag, om
Folkhälsoinstitutetsutfördes påstudiemotsvarandehivinfektion. En

vändestudiensistnämnda1997. DenunderHerlitzClaesuppdrag av
Svarsfrekvensenoch år.16 44mellankvinnorochsig till 0004 män

med jäm-redovisadesStudiensvarade.52764 dvs. 2%, personervar
och"Allmänhetenstudierna itidigarede rapportenförelser med

"Attitydstudien".benämndfortsättningenHiv/aids", i

frågormetodologiskaVissa14.2.2

metodologiskaalltid olikapåverkasfrågeundersökningarResultat i av
bort-eventuelltoch storlek påtillfrågadeUrvalosäkerhetsmoment. av

representativitetpåsäkerhetenpåverkartillfrågadefall bland de svarens
det härresultaten. Andra igeneraliserbarhetenoch därmed av
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sammanhanget viktiga faktorer sammanhänger med hur de tillfrågade
besvarat frågorna, frågandvs. tillförlitligheten iom svaren.

Beträffande frågor bortfall och urval vad gäller de studier kom-om
mittén har beställt kan följande Såväl "Klamydiastudien"sägas. som
"Tbc-studien" har statistisk synvinkel acceptabla bortfall, varförur re-
sultaten kan de patientgmpper studierna avsågrepresentera attsom
beskriva. har "Danderydsstudien"Däremot högt bortfall, 58 %, vil-ett
ket innebär resultaten inte generaliserbara. Kontroll bortfalletäratt av
visade också brister förhållandei till patientgmppens sammansättning
på infektionskliniken. de homosexuellaSå till viss delär männen över-

studien medanrepresenterade i med utländsk härkomstpersoner
däremot Könsfördelningenunderrepresenterade. dock densammaär är

i patientgmppen på kliniken. Med hänsyn till bortfallet och nämn-som
da brister det säkerti representativiteten inte resultaten på rik-är att ett
tigt allmänna uppfattningamaspeglar de bland hivpositivasätt personer
och studien därförkan inte i sig grundval för generaliseringar.utgöra
"Danderydsstudien" får därför komplement till andraettses mer som
studier, bl.a. "Venhälsestudien". Beträffande såväl "Venhälsestudien"

"Hivtestningsenkäten" får bortfallet och representativiteten i del-som
tagandet acceptabla enligt analysera dylika bristergängse sätt attanses
i den här studier.typen av

det tillförlitlighetenNär gäller i detta frågaär ärsvaren en som
särskilt svårbedömd vid studier känsliga områden,rör enskil-t.ex.som
das föreligger risk för densexualliv. Det tillfrågade, medvetet elleratt
omedvetet, uppgifter ellerlämnar uppgifter för honom ellerosanna som
henne framstår fördelaktiga, inte minst det gäller hand-närsom mer
lingar accepterade.mindre socialt Emellertid torde risken förär så-som
dana felaktigheter betydligt begränsad då den tillfrågadevara mer ano-

fått besvara skriftlig enkät.nymt en
Andra faktorer kan påverka tillförlitligheten i bl.a.ärsom svaren

felaktigheter uppstår glömska eller missförstånd rörandesom p. g.a. an-
tingen vad förevarit eller efterfrågas.vad Så kan den till-t.ex.som som
frågade inte ha förstått han eller hon deltagit kontaktspåmingi elleratt
ha glömt bort detta. Glömska kan också bero på den tillfrågade velatatt

bort påfrestande eller besvärliga situationertränga dåt.ex.som man
hivpositiv haft oskyddade samlag. Här bör också särskilt beaktassom

det frågorgäller attityder till viss lagstiftning,att när t.ex.om som
smittskyddslagen, kan beroende den tillfrågades kunska-svaren vara av

innebörden lagregleringen och dess konsekvenser i prak-per om av
tiken.

Problemet det finnsinte säkra metoder för klarläggaär till-att att
förlitligheten i Detta påkallar således viss försiktighet vid tolk-svaren.
ningen resultaten i enskilda studier. Samtidigt torde de sammantagetav
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frågornabeteendevetenskapligasåväl degod bilddock rentavge en
uppfattas.smittskyddslagenhursom

sjukdomarsmittsammaAndra än14.3

sexuellt överförbaraochhivinfektion
sjukdomar

bete-smittadebedrivitsharforskning rörMycket litet personerssom
sjuk-andradet gällerriskzoneni närbeteende hosende eller personer
Ävensjukdomarna.överförbarasexuelltdeochhivinfektiondomar än

kroniskaerfarenhet vissaharinfektionssjukvårdeninom avom man
erbjudakunnapräglatsdecennier strävanvården i attsjukdomar har av

tid.söker i Innanpatienteninfektionssjukdomarför allabehandling om
därförhiv/aids hademeddiagnosticeradesde första patienterna man

varfördessa kliniker,påexpertisbeteendevetenskaplignågoninte
utsträckning.nämnvärdnågonbedrivits iforskningsådanheller någon

riskfaktorerbeskrivningaroch t.ex.ÖversiktermindreVissa somav
hepatitdet gällergjortsnarkotikamissbruk har när t.ex.alkohol eller

1984difteri Göteborgiepidemimindrehardifteri. Såoch t.ex. aven
det kun-vid vilkensmittspâmingen,avseende påmedbeskrivits främst

blandkom inskedde smittansmittspridning attde konstateras att p.g.a.
kombinationmotståndskraft ilitenmycketmedmänniskoren grupp

nämligensmittspridning,förförutsättningartänkbaramed gravastörsta
LivsmedelsverketVidare haralkoholmissbrukare.narkotika- och ge-

hurkunskaperbefolkningensvisatnomfört studier att manomsom
generellttarmsjukdomaroch ärsettundvikaförskall bete sig att mag-

bristfälliga.
vetenskapligsvenskfinns någontuberkulosgällerdethellerInte när

tuberkulos.dem smittatshosbeteendenbeskriverlitteratur som avsom
befolk-tillinformationdock visatharerfarenheten attallmännaDen

levnadsstandardförbättrad utöversmittvägarningen samt sana-var,om
redantuberkulosminskningentillorsakernatorieväsendet, de stora av

har iKommitténtillgänglig.fannsbehandlinginnan1930-talet, dvs.på
bestämmelsersmittskyddslagenshurfrämstfrågorsyfte belysaatt om

särskildgenomförttuberkulossmittatsuppfattas enavsompersonerav
har iresultatenkap. 15huvudsakligen iredovisasstudie. Studien men

följande redovisningen.denitagitsdelartillämpliga även upp
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14.4 Bakomliggande orsaker till riskbeteende
vid hivinfektion och sexuellt
överförbara sjukdomar

14.4. l Allmänt

Forskare världen har ställt frågansig varföröver människor, till-trots
gången till skyddsmedel och kunskaper därom, försig riskenutsätter

smittas. Forskningen har därvid tagit sikte påatt bakomliggande psyko-
sociala faktorer till risktagandet. Eftersom forskningen fokuserat på oli-
ka beteendemönster i olika redogörs för resultaten pågrupper samma
sätt.

14.4.2 Homosexuella män

Den allmänna uppfattningen homosexuellaär i helaatt västvärldenmän
tidigt förstod de särskilt riskutsatta och de homosexuellaatt attvar

smittspridning bland homosexuellamännen, fortfarandetrots att män
generelltäger har genomgått förändringar jämförtsett störst medrum,

andra det gäller riskbeteende. I det följandenär redovisas olikagrupper
faktorer visat sig ha särskild betydelse för riskbeteendet.som

Fasta relationer

En amerikansk författare Hoff framkom till det gäller fattaatt när att
beslut huruvida skall skydda sig eller fattar individer ochom man par
beslut sitt sexualbeteende baserat på kunskap det och part-om om egna

hivstatus. studierStora visar dock cirka 25 har% hiv-att ettners annat
de Vid "beteendekonferensen"status redovisadesän studiertror. där

50-60 % de nysmittade uppgivit de smittats fastai relationer.att Enav
australisk forskare beskrev på konferens hur i fastparternasamma en
relation efter konstaterande båda har hivstatus kan förhandlaatt samma
bort kondom relationen.i Säkerheten ligger i båda har absolutatt en
kännedom varandras hivstatus, kommunikationen fungeraratt ochom

vid sexuella kontakter med andraatt medärman attpersoner noga
använda kondom. holländskEn studie med syftet utvärdera sådantatt
beteende visade dock 18 de% intervjuadeatt hadeävenav personerna
oskyddade samlag med tillfälliga kontakter, vilket inte diskuterades i
den fasta relationen.

En holländsk forskare T ielman intervjuade homo-2 000nära
sexuella 1984 och flesta1987. De hade minskatmän antalet ochpartner
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orsakenteknik. vanligasteDensäkertillsexualteknikändrat sin meren
levde ikontaktersexuellaoskyddade etthade atttill att manvarman

förhållande.fast

samlaganalaOskyddade

bekräf-studieråtskilligarapporterades"beteendekonferensen" attFrån
samlag. Stu-oskyddade analahafortsätterhomosexuella attmäntar att

skyddaralltidhomosexuellaantalet mänockså pådiema pekar att som
går.tidenlängrefärrebliroch andrasig

homo-studie visatiGold harforskaren attaustraliskeDen ungaen
oskyddadehadehomosexuellaäldre män,frånskillnadsexuella, till

Detillfälligamedfasta partner.medsåvälsamlaganala anonymasom
medsamlagoskyddadeföreträdesvishadehomosexuellaäldre männen

till deanledningenfrämstadenGold fannfasta att ungasin partner.
behandladeillafrustrerade hurde överrisktagande attmännens varvar

behand-dettafrustrationsinI överhomosexuella män.andrade blev av
hivpositiva.risk bliförsig attilla utsättaälvade attlade sig genom

hadedefunnitharStrathdee mänforskare attkanadensisk somEn
ofta fördubbelt såsigsexuella utsattebakgrund övergreppaven

medjämförttillfälliga mänmedsamlag partner,analaoskyddade som
sådanaför övergrepp.varitinte utsatta

Andra faktorer

homosexuelladjupintervjuade 64 mänforskaren PrieurnorskaDen
finns. Avaidshänsyn tillsexuallivsitt attalla i tog1988 nästanvarav

si-varit ihalvåretdetunderhälften senastehadeintervjuadede över en
riskfakto-Samladeöverföras.skullesmittaförelegatdär risktuation att

sin"erkänt"hadede interiskernade attför störstadem tog varsomrer
övrigaåretdet änflerde hade senastepartnerhomosexualitet, att

kon-sexuellmedalkohol sambandidrackoftaredeintervjuade och att
också ihade deintervjuade större ut-med övrigajämförelsetakt. I

föräldrar.bodde kvar hos sinaochnätverksocialtdåligtsträckning ett
homosexuella. Enförföreningarorganiserade idennaFärre i vargrupp

deocksåriskernade attstörstaför demfaktor tog varsomgemensam
sig.hade hivtestatinte

skälrationellaintervjuadede männenocksåfannPrieur att uppgav
intimitet.behovettillfredsställavilldekondom;användainte avatt
resultat,liknandetillavhandlingsinkom i1993HenrikssonBenny

homosexuelladet demycketsåbetydde attnärhetennämligen varatt
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levdemännen i längre kärleksrelationer de riskernasom tog störstasom
avseende hivinfektion. Oskyddade anala samlag symboliserar för
många homosexuella relationen för evigtatt är varför enbart harman
sådana samlag fastai parförhållanden. Därför enligtär Henriksson kär-
lek den riskfaktorn.största

I joumalstudie omfattande 1007 patienter uppsökten PH-som
1986-1994 fann Westrell litencenter att konstateratsmänen grupp som

nysmittade hade överkonsumtion alkohol. Männen hadevara en av
också givit uttryck för självbild och självförakt. Psykiskten svag smärt-

frånseparationer kännetecknade också dennapartnersamma grupp ny-
smittade. Sådana riskfaktorer fann Berglund vidäven genomgång av
kuratorsjoumalerna på nydiagnostiserade individer 1992-1995 på
Venhälsan.

Linder och Strandberg fann i djupintervjuer med fem homosexuellt
nysmittade 1996 sammanfattningsvis allamän välinfonneradeatt var

hur hivinfektion smittar och hur skyddar sig, dennaom attman men
kunskap underordnad lusten i de sexuella kontakterna. Olika slagsvar
förluster gjorde deprimerade och utgjordemännen utlösande faktorer
till de sig för allt riskatt smittas. Bidragandeutsatte större faktoreratt

personliga psykiska problem knutna bl.a. till identiteten. Fleravar av
intervjupersonerna föruttryck den existensenatt knutengav egna var
till uppfylla andra människors behov och deatt uppfattade alla sig som
isolerade. Samtliga på olika uttryck för desätt varit föratt utsattagav
mobbning, psykiska och/eller fysiska eller hotövergrepp därom under

hadeNär det svårt elleruppväxten. på olikamännen måddesätt psy-
kiskt dåligt desökte sexuella aktiviteter. Vidare alla uttrycknästangav
för ambivalent hållning till sina sexuella behov och uttryck.en

Nilsson Schönnesson har i gått igenom denrapport internationellaen
empiriska kunskap finns idag beträffande bidragande faktorer tillsom
oskyddade sexuella kontakter bland homosexuella Enligt hennemän.
kan individens riskbeteende förklaras med komplext sammansatten

psykologiska, kognitivaväv och demografiska faktorer. Beträffandeav
psykologiska faktorer har flertal studier visat påett samband mellanett
droger, inklusive alkohol, psykisk obalans och sexuellt risktagande.
Andra studier har visat samband mellan undvikande eller passivt
förhållningssätt till hotet hivinfektion och praktiserande osäkerom av

När det gäller kognitiva faktorer grundstenär i de flestasex. teore-en
tiska modeller kring hälsobeteenden den subjektiva upplevelsen risk.av
Om individen bedörrmingen hans sexuellagör beteenden honomatt gör
till potentiell måltavla för hivinfektion ökar sannolikheten hanen att
förändrar sina sexuella riskbeteenden. Flera studier visar enbartatt
kunskap kring hivinfektion inte tillräcklig förär individen skall haatt
skyddat Därtill krävs attitydförändring eller upplevelse hiv-sex. en av
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Beträffandeinfektion personlig angelägenhet. de demografiskasom en
sambandfaktorerna flertal studier på mellan ha fastvisar ettett att en

samlag denna relation.oskyddade iparrelation haoch att
intervjuade homosexuellaNilsson 33 1990Schönnesson män mot

faktorema. Oavsett hivstatus fanns detbeskrivnabakgrund de ovanav
följandemellan faktorer och sexuelltsambandstudieenligt denna ett

samlag månaden intervjutill-och/eller anala innanoralarisktagande vid
hivinfektion, få avliditmed ifåfället: lägre ålder, vännervänner som

tveksamhetfor hivinfektion, till säkrareaids, ochringa ångest sexu-oro
alkoholpåverkan sexuelltåtgärd vidhivpreventivaltekniker samtsom

umgänge.

Sammanfattning

bildpå mångfacetteradforskningenvisarSammanfattningsvis en av
homosexuella kunska-tillfaktorerolika bakomliggande män,att trots

med hivinfektion eller andrarisken smittasförsigutsätter att sexu-per,
särskilt uppmärksammatsfaktorersjukdomar.ellt Deöverförbara som

kärlek, riskenför inte upplevabevisbehovet intimitet att attär somav
självbild, personliga förlustersjälv,hot försmittas ett avsvagensom

och tidigarealkoholkonsumtionolika depression,slag, att personen
slag.olikaförvarit övergrepputsatt av

narkotikamissbrukare14.4.3 Intravenösa

narkotika-tillbakomliggande orsaken intravenösaviktigasteDen att
narkotika-för risk självaIV-missbrukare sigmissbrukare utsätter är

de all-med hivpositivberoendet. dela utgörAtt spruta person en aven
erfaren-hivvirus. allmännaöverföring Denförvarligaste riskerna av

dock IV-missbrukama harolika studier,stödsheten, är attavsom
följdesprutdelning. Under 1990-1993riskbeteendet vidlyckats minska

konstateradeIV-missbrukare och062forskaren 2den engelske Hunter
det gällde hanteringriskbeteendeminskning i när sprutor.stor aven

alla nysmittade IV-har visati SverigeUndersökningar nästanatt
fått också ide smittan. Käll haroch frånmissbrukare närvet envem

bland narkomanerna detöppenhetenpekat påavhandling att egnaom
för riskmedveten sigvälhivstatuset när utsätterärgör att om manman

med den risken.kalkyleraroch ocksåatt man
uppmärksammats missbrukarnasriskfaktorEn är sexu-somannan

IV-missbrukamasdärför inriktats påharForskningella kontakter.
på de bakomliggandekoncentrera sigdocksexualbeteende, utan att
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riskfaktorema på det gäller de homosexuellasätt när män-samma som
nen.

Käll beskriver avhandlingi sin bl.a. olika narkotikapreparats bety-
delse för sexualbeteendet och konstaterar amfetaminmissbrukarnaatt
har sexualbehov andra missbrukare och det vanligarestörre än att är att
de har både missbrukande och icke missbrukande sexualpartner. Det är
bland de sexuellt aktiva amfetaminmissbrukarna framförsom man nu
allt diagnosticerar hivinfektion. öppenhetDen sitt hivstatus rå-om som
der mellan missbrukama räcker alltid dessa fall.inte i Så har it.ex. par-
förhållanden hivpositivdär det varit lättare för-ärparterna atten av
hindra vid sprutdelning omsmittöverföring sådan förekommer än att
ändra sexualbeteende.

Ett flertal internationella undersökningar tyder på majoritetatt en av
IV-missbrukarna sexuella kontakterhar medäven intepersoner som
missbrukar narkotika och de flesta härvid har oskyddade samlag.att
Flera vidare kvinnligaforskare har visat missbrukare iatt större

kontakt med missbrukare.utsträckning har sexuell Missbrukande män
har däremot sexuell kontakt med kvinnoroftare inte missbrukar.som

14.4.4 Heterosexuella

I Angeles Kusseling ochstudie från Wenger tillfrågadesLos 1996en
besökte652 aktivasexuellt STD-klinik och stu-som enpersoner en

dentrnottagning kontaktsexuellasin och huruvida dåsenasteom man
använde Sammanfattningsvis konstaterarkondom eller författarna

konceptet ofta missuppfattas"säker sex" heterosexuella. Manatt av
upplever sexuell kontaktdet "säkert" ha medatt ensom personen som
inte verkar homosexuell, narkoman eller från land där hiv-ettvara
infektion förvanligare. alldeles litetMan sin ochär vet partnerom
hans/hennes tidigare för kunna sexuell kontaktavgörapartner att om

kondom med denna "säkerjust sex".utan ärpartner
I perspektiv där kunskapsnivånsvenskt mycket hög pekar fle-ärett

studier orsakerna till heterosexuellapå sig förutsätteratt attra personer
risk främst riskutsatt.inte sigär troratt man vara

Anderssons studie 1990 omfattandetvååriga kvinnor16-18-åriga i
Karlstad påverkadevisade kunskapsnivån inte sexualbeteendet. Enatt
faktor karaktär,socialpsykologisk nämligen tidig sexualdebutav mer
före år, däremot associerad till hade15 oskyddade samlagattvar man
och fler partner.

Faber för Folkhälsoinstitutet studerat heterosexuellahar svenskars
beteende utomlands socialantropologiskt perspektiv. Honsett ettur
intervjuade svenska de haft27 sexuella kontaktermän attsom uppgav
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faktormed Thailand. hade betydelse forthailändska kvinnor i En som
samlag dehade oskyddade inte insåg kvinnornamännen att attvarom

blev förälskade vilket innebarprostituerade, männenattvar en annan
dagarnakondom de första slutade med detta dåanvändeatt menman

förhållandet vanlig romans"."kändes som en
svenska kvinnorockså dedjupintervjuade 20Faber attsom uppgav

utomlands. kompletterade dessa med in-Honhaft semesterromanser
Även i den studien förälskelsenfaltstudie på Cypern.tervjuer i varen
alkoholkonsumtion också betydelsedock hadeden riskfaktom,största

för beteendet.
kan till del överförariskfaktorer för kvinnor vissdet gällerNär man

beträffande olika riskfaktorer hos homosexu-finnsden kunskap som
går vissafaktorer generalisera,dockella. finnsDet att t.ex.som

kvinnors risk förhar längeForskningenkvinnors utsatthet. attantytt att
kontakter ökar de har fleraheterosexuellahivsmittas part-omgenom

och frånkondom kommeranvänderinte partnernpartnern omner, om
s.k. högendemiska länder.mycket vanligt,länder hivinfektiondär är

oftastutvecklingsländer dock inte detta. FörFör kvinnor i s.k. stämmer
har sexuell kontakt medendastvanligendessa kvinnor, un-en mansom
eventuella riskbeteende avgörandelivstid, harder hela sin mannens

kvinnorvisar riskutsatta iforskningenbetydelse. ävenDen attsenaste
riskbeteende, avgörandedetha "eget"behövervästvärlden inte utan att

sexual-dvs. har flerakvinnornasbeteendet hos männenmän,är om
drogmissbrukharpartner, ett m.m.

upplevelse riskkvinnorsvidareFlera studier visar stämmeratt av
de for. Sociala ochrisk sigden verkligadåligt med utsätteröverens

medOfta de de leverroll. intespelarkulturella vet attstor omnonner
och kon-risker använder därför inteförsig störreutsättermanen som

dom.
främstmycket, utomlands, prostitu-diskuteratsriskfaktor ärEn som

heterosexuella spridningen. skallDetför dentionens betydelse anmär-
det knappast fall där hiv-perspektiv finns någotsvensktkas iatt ett

Sverige.överförts vid prostitutionskontakt imed säkerhetsmitta en
framför allt med gonorréovanligtdet inte mänDäremot attär uppger

utomlands.prostituerad kvinnasmittkällasin vara en
stark koppling prostitutionvidare mellanfinnsmånga länderI en

alkohol och ökarstudier har visat andra drogeroch missbruk. Några att
människor söker tillsig prostitu-ocksårisktagandet sigi att sommen

risktagande.allmänt intresserade Enkunderna,tionsmiljön, främst är av
innefattade medsocialtjänst 1992 intervjuerStockholmsstudie gjord av

Stockholmspå Majoritetensexuella tjänster50 köpte gator.män som
dehade något riskbeteende eftersomdeansåg intedessa attmänav

med.de hade osäker sexuell kontaktprostituerade"kände" de som
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Drygt hälften tillfrågadede trodde inte de själva kundemännen attav
få hivinfektion prostituerade och ungefär lika många svarade att vet-av
skapen de kunde drabbas hivinfektion inte påverkade derasattom av
inställning till tillsammans med prostituerad kvinna.att vara en

14.5 Kunskaper beteende hos hivpositivaom

14.5. l Allmänt

Internationellt har först påoch i Sverige tid fokuserat forsk-man senare
ningen beteendet hos hivpositiva. Särskiltpå med tanke på de nya
medicinemas livstidsförlängande verkan torde det viktstörstavara av

få kunskaper sexualbeteendet hos hivpositiva.att om
"beteendekonferensen"På den i Paris 1998 presenteradessenaste

arbeten beteenden och i vad månhivpositivas informerar sinom man
sexualpartner infektion. dessa arbetensin Vissa redovisas nedan.om av
På jämförelsernågra ställen detta avsnitt medi vad klamydia- ochgörs
tuberkulospatientema beteende.uppgivit sittom

14.5.2 Faktiskt beteende

Som forskningentidigare redovisats har varit inriktad på bakom-mest
liggande betydelse för olikafaktorer har riskbeteenden det gäl-närsom
ler hivinfektion. del forskningenMycket begränsad har gällt de hiv-av
positiva individemas faktiska beteende.

krisbearbetningMöjligheten till professionell har många ansettsav
för hivpatienten skall klaraavgörande leva med sin infek-att attsom av

tion alltför påfrestningar. allmännaDen uppfattningenutan stora är att
den hivpatient psykisk balans också hari möjligheterär större attsom
tillgodogöra information angående hur han/honsig bör undvika att

andra för hivrisk. epidemiologiskaDen situationenutsätta i Sverige och
framför allt studier i USA dock det förekommervisar att att personer

medvetna sin hivdiagnos andra för blirisk smit-är utsätter attsom om
Åsandertade. nydiagnosticeradeEn studie kring i Stockholm 1994

visade individerminst 12 109 smittade redan kända hiv-att av var av
positiva.

I Niklowitz studie omfattande1992 117 hivpositiva individer i
Schweiz avsikten utvärdera förutsägbara faktorer för riskbete-attvar
ende. hälften individernaNästan de månader föreattav uppgav sex
intervjun hade haft åtminstone oskyddat samlag, tredjedelett varav en
med tillfällig kontakt. hadeNästan alla heterosexuella partneren som



SOU 1999:51 Beteendevetenskapliga frågor 245

och 4/5 homosexuella hade kondom minstde med använtpartner enav
månaderna. flesta de hade ändrat sittgång de De attsenaste uppgavsex

de använde kondombeteende såtillvida oftare, hadeefter diagnos att
hadefärre och sällan anala samlag. flertillfälliga kontakter Jumer sam-
desto risk fannsmed fastalag sin störrepartner att manman uppgav

samlag. fannsoskyddade Samma sambanderfarenhetockså hade av
kontakter den heterosexuellatillfälliga i Förgälldeinte detnär gruppen.

samband mellan dålig självaktning ochstarktalla intervjuade fanns ett
risktagande.större

bland 609 hivpositiva homosexu-enkätstudie 1994gjordeMarks en
desexuella aktivitetersinaAngeles. Männenella i Losmän uppgav

hade haft oskyddadevarvid 9 %månadernatvå männensenaste ana-av
under denna tid. förekomFrämsteller fleramedsamlag partneren

hivposi-hivpositives ocksåsamlag denoskyddade anala partner varom
vanligare isituationer gångersådanasamlag i änOskyddadetiv. trevar

antingen visstehivpositivedå densådana part-situationer attmannen
hivstatus.tillkändeeller inteosmittad partnernsvarnern

hivposi-Wenger utgick frånAngeles 227frånstudie LosEn annan
samlag. 9 % inter-deras 20uppgifterochtiva senasteompersoner

oskyddat samlag med sinhaftde hadevjuade senasteatt sexu-uppgav
oskyddat13 % de hade haftoch 30hivnegativalpartner attvarsom

Kondomanvändningokänd hivstatus.medsamlag med partner rappor-
samlagstillfallena då vissteterades vid 84 % partnernatt varmanav

hadehivsmittad ellersiffraMotsvarandeosmittad. partnernom var
respektive 59 %.hivstatus 51 %okänt var

och pekar påfrån London KöpenhamnstudierpubliceradeIcke att
andra STDockså diagnosticeras medhivinfektionkändmedpersoner
oskyddadevilket på harsjukdomar, visaröverförbarasexuellt att man

urval horno- och bisexuella ihade 20 % mänkontakter. Så ettt.ex. av
beskedefter det de fåttöverförbar sjukdomsexuelltLondon haft atten

hivpositiva.deatt var
homo-studie hivpositivaföljde 1992 i 29Nilsson Schönnesson en

selekterad inter-studie bestodsexuella Dennamän. somen gruppav
tillårs tid. flesta hade käntunder Detillfällenvjuades olikavid fyra ett

hu-berättade de iMajoritetentvå år.sin diagnos minst männen atti av
motsvarade derasbeteenden intesexuellapraktiseradevudsak som

sexuellt.de skulle vilja bete sigdvs. såsombeteendepreferens,sexuella
Vidoskyddade anala samlag.aktivaenligthade,Ingen utsago,egen

användesexuella kontakter mångaframför tillfälliga männenallt av
avbrutetsamlag, dvs. kondom ochoralaochvid analadubbelskydd

samlag.
sjukhusPursche vid HuddingeLeslieBacke-Nylund ochUlla

eller hivpositiva patien-"Avhål1samhet ..."enkätstudieredovisar i sin
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sexualvanor. Studien omfattarters 90 patienter, 67 och 23 kvinnor,män
och resultaten tyder på tyder på andel, omkring hälften, intestoratt en
hade haft sexuellanågra kontakter de månaderna. 9 23senaste tre av
kvinnor och 17 67 hade enbart haft sexuell kontakt medmän fastav

någon kvinnorna ochInte 17 hade haft tillfälligapartner. männenav av
kontakter. Vid förfrågan sexualteknik med fasta framkompartnerom

de flesta, dock alla, använde kondom vid vaginala ochatt anala sam-
lag samlag.vid orala Med något undantag samtligamen angav som
hade oskyddade samlag de levde med hivpositiv elleratt partner partner
med okänt hivstatus.

utgående från individerWestrells studier med hivinfektion på Ven-
hälsan respektive Danderyds sjukhus och Tydéns klamydiastudie tar

frågan pågående livsstil,sexuell tabell 14:upp om

Tabell 14:1 Sexuell livsstil hos med hivinfektion ellerpersoner
klamydia

Sexuell livsstil Venhälse- Danderyds- Klamydia-
studien studien studien

212 91 192patienter patienter patienter
Monogamt med 29 % 44 % 48 %partneren
Fast tillfälliga 18 % 3 % 20 %partner + partner

Enbart tillfälliga 25 % 8 % 29 %partner

Inga sexuella 28kontakter % 44 % 2 %

"Venhälsestudien"De 212 i medpatienterna några få undantagvar
homosexuella det "Danderydsstudien"medan i fanns patientermän
med skilda framgår tabellsmittvägar. Som 14:1 del,storav uppgav en
40 patienter, "Danderydsstudien" dei inte hade några sexuellaatt
kontakter; dessa homosexuella19 14 heterosexuellamän, mänav var
och kvinnor. 12 de 40 födda7 i Sverige. I "Kla-av personerna var
mydiastudien" de60 % varit tillsammans medmännen attuppgav av
tillfälliga under månaderna, sifframotsvarande förpartner senaste sex
kvinnorna framgårSom tabell41 %. 14:1 endast 2 %var av uppgav av
samtliga tillfrågade de inte haft någon sexuell relation deatt senaste sex
månaderna. tabellen framgår detAv skillnad mellan denäratt storen
blandade patientgruppen i "Danderydsstudien" och patienterna i "Ven-
hälsestudien" beträffande den sexuella livsstilen. Venhälsepatientema
uppvisar sexuell livsstil relativt lik klamydiapatientemas.ären som

I såväl "Danderydsstudien" "Venhälsestudien" frågorställdessom
huruvida kondom användes vid samlag. "Danderydsstudien"Iom

besvarades dessa frågor de 5135 patienter sig haavav som uppgav
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kondom ellerflesta sig användaallrasexuella kontakter. De uppgav
eller analasamlag, dvs. vaginala, oralapenetrerande"säkrare vidsex"
hivpositivocksåhade fastsamlag. Bland dem partner som varsom

sexuellahade tillfälligadesamlag.förekom oskyddade En män somav
kondom eller analahade vid oralaoftast intehankontakter attuppgav

Även kvinnorde"mottagande part".samlag då han ett sompar avvar
använde kondom de "motta-de inteingick i studien att varomuppgav

skallosmittade fasta Detsamlag med sinoralavidgande partner.part"
homosexuellasamtligasvarande,defyra män,vidare anmärkas att av

hivnegativasamlag med sinpenetrerandehade part-de inteattuppgav
ömsesidig onani.hadeendastutanner

levde meddemungefär %75"Venhälsestudien"I enav somuppgav
kontakt medkondom vid sexuellanvändede intehivpositiv attpartner

smittadintehadededenne. Bland partnermän uppgavsom varensom
ochvid anala samlag 70 %kondomanvändedesamtliga attnästan

tillfälligadet gälldesamlag. Näroralavidkondomanvände även
vid analaanvände kondomsamtliga attkontakter nästan manuppgav

oralavid samlag.utsträckninghögi likasamlag, intemen

efter erhållandeBeteendeförändringarl4.5.3 av

hivdiagnos

riskbeteen-förändrar eventuellaindividenhuruvidacentral frågaEn är
Samhäl-sin hivdiagnos.vetskapfåreller honhanefterden det att om

beteendeförändringbl.a. påbyggerprovtagningtill attlets motiv en
fråga.omdiskuterad Enmycketdetta varitharInternationelltsker. en

beteende ellerändrar sittintemänniskor t.o.m.varituppfattning har att
följd detillhivbeskedet det fårstressade attpsykologiskt attblir så av

föränd-tillmöjligheten påverkaFråganaktiva.sexuellt attblir ommer
internatio-i avsnitt l4.8.l. Debehandlashivtestning nämnareefterring

gällerdetmotsägelsefulla resultatredovisat närharnella studierna
erhållandet hivdiagnos.efterbeteendetförändringfrågan avavom

förändringentveksamma tillställer sigförfattarnadärstudieEn av
utgick från 243m.fl. 1991Clearystudiebeteendet är perso-somaven

gäller oskyd-detblodgivarscreening. Närviddiagnosfått sinner som
kvinnornaoch %58initialt 68 % männendade såsamlag avavuppgav

Tvåhivbeskedet.de erhållitinnanveckanoskyddade samlagde haftatt
fortfarande 40 %hivbeskedet män-fåttveckor efter avatt uppgavman

Författarnahade oskyddade samlag.dekvinnornaoch 38 % attavnen
riskbeteendet reducerades i åtrninsto-slutsatsendendrog visserligen att

fort-antal patienterdetperspektiv ett stortkort att somett varmenne
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ha oskyddade samlag de fått kännedomsatte att detrots att attom var
hivpositiva.

Westrell har formulerat frågan eventuella beteendeförändringarom
efter hivdiagnos lika i de båda studierna på "Venhälsestudien" och
"Danderydsstudien" varför resultaten slagits i tabell 14:2.samman
Sammanlagt har denna289 patienter på fråga.svarat

Tabell 14:2 Beteendeforändring efter diagnos

Andra beteende Homosexuella Bisexuella Heterosexuellasitt Heterosexuella
efter diagnos kvinnormän män män

n9n234 n21 n25
JA 218 93% 8 89% 18 86% 80%20

NEJ 16 7 % l 11% 3 14% 20%5

Oavsett sexuell tycktes dekön och orientering vanligaste beteendeför-
ändringama "Danderydsstudien" helt slutati ha sexuellatt attvara man
kontakt med andra eller börjat använda kondom vid sexuellatt man
kontakt. beteendeförändringamavanligasteDe i "Ven-tre männensom
hälsestudien" kondomde börjat använda framför allt vidattangav var
anala samlag, de har minskat antalet sexuella kontakter och deatt att
efter hivdiagnosen "säkrarebörjat med sex" vad dettapreciserautan att
innebar. blivit "försiktigare".Många uttryckte de hade fjärdedelDenatt

de levde helt sexuella kontakter dettaatt utan attsom angav angav var
förändring jämfört med hur de levde innan de fick besked deatten om
hivpositiva.var

Totalt 9 %svarade 25 289 patienter de inte ändrat sitt bete-attav
Övervägandeende. delen dessa de lever medattav personer uppgav en

hivpositiv eller de haftinte något riskbeteende behöverpartner att som
förändras. blivit forkan ha smittadeDe mycket länge sedan ellert.ex.
varit enbart vid smittotillfállet. Några patienterovarsamma uppgav
dock fortfarande hade oskyddade samlagde ibland tillfälligavidatt
sexuella kontakter.

Liknande resultat framkom i Nilsson Schönnessons studie 1993även
i vilken hivpositiva homosexuella29 intervjuades. Studien pekademän
tydligt på de hivpositiva hade gjort sexuella beteende-männenatt stora
förändringar. ansåg ha förändratAlla sig sitt sexuella bete-utom en
endemönster efter hivdiagnos.sin

Dessa svenska studier i till vad många internationellamotsats-
forskare tyder på erhållandet diagnos hivpositivaatt gör attanser av-
förändrar sexualbeteende. Samtidigt fårsitt uppmärksammas ävenatt

majoriteten dem deltagit dei svenska studierna sig hasagtom av som
förändrat beteende innebär dettasitt samtligainte dematt av som
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helt har upphört med beteendendärmed ocksåuppgivit förändringar
smittspridning. för svenska förhållan-för Avenkan innebära risksom

åtgärd.diagnosen i sig inte tillräckligerhållandetden såledesär enav

Öppenhet med diagnosl4.5.4

individens benägenhetfråganbehandlarfinns få studier attDet omsom
sjukdom.smittsammatala sinöppet om

omfattande kvinnorAngeles Simoni 65studie i LosEn mindre
hivinfektion förberättade sinflestavisade dehivinfektionmed att om

familjemedlemmarförfärre sinanågot närmastesina sexuella partner,
arbets-för bekanta ochdiagnossinberättadeoch ganska få öppet om

kamrater.
omfattade homosexuella hiv-93Franciscostudie från SanI somen

hadeEfter årefter diagnosen.årdessaintervjuades ettpositiva ettmän
för fastahomosexuella 82 % sinaför sina partner,berättat vänner,92 %

förarbetskamrater, %för sina 71%under året, 46för56 % partnernya
ochför fysioterapeuter% sinatandläkare, 57läkare, för sina37 %

de fickintervjuade upplevdefamiljemedlemmar. Deför att37 % sina
sexualpartner.och tillfälligafamiljemedlemmarmanligafrånminst stöd

hivinfektion varitsinaiWestrell konstaterar att trots attrapporter nu
andel hivpositivamycketår har15känd i stori Sverige över perso-en

infektion. Enbart 10 %sinomgivningför sinsvårt berättaatt avomner
fråga "Danderydsstudien"ibesvarade denna87 patienter uppgavsom

"Venhälse-motsvarande andel iinformerade,alla omgivningeniatt var
devidare 58 %Danderydsstudienstudien" %. I15 sva-uppgav avvar

diagnosen,omgivning visstederasirande patienterna ingenatt om
10 %.Venhälsestudiensiffra imotsvarande var

det hur många pati-studierna gällermellanskillnaden närDen stora
främstsin hivinfektionför någonhade berättatinteenter synesomsom

"Danderyds-dessadel patienter iiha sin förklaring att stor aven
hade dessaEnligt studienutomeuropeisktstudien" hade ett ursprung.

deomgivning patienterför sinberätta änpatienter svårare att som var
studierna det bland homosexu-Enligti Sverige. ärfödda och uppvuxna

berättar homosexu-förstvanligthivpositiva ärella attattmän manman
den förstahivinfektion, beroende påsinberättarell och därefter om

handlade ovil-utomeuropeisktpatienternareaktionen. För ursprungav
till delhivinfektionenomgivningsinitala med storjan att ompersoner

kom-afrikansk kvinnastigmatisering. Enochisoleringförrädslanom
från hemland skullemittmina att"Om vetamenterade vännerattt.ex.

aldrigskulleträffa mig igen och jagvelataldrigskulle dehade hivjag
få man."en
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Huruvida människor bär andrapå smittsamma sjukdomar talarsom
sjukdomsin har belysts "Tbc-studien"öppet i inte i "Klamy-om men

diastudien". "Tbc-studien"I 54 % patienterna alla iattuppgav av om-
givningen kände till diagnosen medan 14 % kände tillingenattuppgav

Ävenden. framkomdenna studiei i föddaSverigeatt personer var
återhållsamma med berätta sin diagnos jämfört med deattmer om

svenskfödda patienterna.
fråga vad den hivpositivaEn särskild i mån informerarär personen

infektionen.sexuella studiesin I Stein m.fl. 1998partner tasom en av
frågan information till 203 hivpatienter vid klinikertvâpartner.upp om
i haft kontakterUSA tillfrågades de sexuella under de senasteom sex
månaderna. kontakterhaft sexuella 129De individer intervjuadessom

huruvida hivstatus ochde avslöjat sitt de kondom. 52använtom om
40 hade talat de% inte hade hivinfektion.patienterna Avattomav
dessa såledeshade hälften fast inte kände till deras hiv-partner somen
infektion. vidarede 52 patienterna de hade haft oskyd-30 attuppgavav
dade vid tillfälle. Vadsexuella kontakter något utmärkte demsom som
alltid talade de hivpositiva de skulle inleda sexuellnärattom var en
relation medvita kvinnor karnratstödde medsvagtatt ettvar var men
starkt färre antalpartnerstöd och Bland de hade99ett partner. som en
fast denneinte talat förhade 12 % de hade hivinfektion.partner attom
Den orsaken till detta det "alldelesvanligaste för stressande",attvar var
"partnem lämna måstekommer mig", "jag itu med minaatt ta egna
känslor kan det".först" och inte Patienter"partnem ta som uppgav
sexuell kontakt med enbart månaderna be-partner senasteen sex var
tydligt infektionberätta sinbenägna de kon-änattmer om som uppgav
takt sexualpartner undermed flera period. Kondomanvändningsamma
hade informeradeinget samband med sin eller För-partnerom man
fattarna det starka krafterkonstaterar inre förverkaräratt attsom man
skall har hivinfektion.slippa berätta Orsakerna kan riskenatt man vara

avvisad, aldrig får tillfredsställablir önskansinatt att attman man om
träffa eller blir nekad försäkringsskydd olika slag.partner atten man av

utgående från hivpositivaEn studie 129 104Perryav personer
homo/bisexuella, IV-missbrukare, heterosexuella19 6 eftervisade iatt

vetskap diagnos hadegenomsnitt 2,3 års sin 29 % inte berättat förom
sin fasta och hade aldrig berättatsexualpartner 30 % för kon-sexuellen
takt infektion. fanns samband mellansin Det inte berätta ochett attom
mindre stöd och sexuell kontakt med tillfälligasocialt partner.

Andra amerikanska studier har visat homosexuella haratt män
mycket lättare berätta diagnos för fastasin sin for till-att änpartnerom
fälliga studie från StempelI San Francisco omfattande 93partner. en
hivpatienter fann år efter patienterna fått diagnossin ha-att ett attman
de de berättat för fasta och82 % sina för 56 % sina till-partnerav av
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fälliga visade de homosexuellastudie 89 %En männenattpartner. av
forskareberättade fasta konstaterarför sin 93 %partner, attannanen

för sexualpartner ochsina i ytterligare studieberättarmännenav en
konstaterar för sexualpartner98 berättar sina sin infek-%attman om

SchnellsSchnell, Mansergh, Hays. studietion Marks, äventar upp
frågan mottagits hivpatienter hadebudskapet 44hur partnern.avom

de hivpositiva.fasta homosexuella Pati-berättat för sina attpartner var
efter denna tidpunktmånader hur relatio-intervjuadesenterna omsex

relationen bättre nå-Majoritetenhade utvecklats. att änuppgav varnen
gonsin.

sambandetfrågan mellan oskyddadehar belystNågra studier om
hivinfektionen. Så hade studieisamlag informationoch en avom

Angeleshomosexuella i Los 2 % de14Marks bland 609 män män
anala samlag hadehaft oskyddade varvid de intemånadernatvåsenaste

fann i studie se avsnitthivinfektion. Wenger sininformerat sinom
hade deraspatienter 50 uppgivit14.5.2 hivpositiva227 attatt se-av
informerade samtidigt sinoskyddat. patienter33samlagnaste omvar

vetskap detta.fickinfektion inte17 partner ommen
förSeidel tillfrågadesstudie 15sydafrikanskI ompersoneren av

sin infektion tuberkulos, hivvågade berättavilka närstående omman
Resultatet från studie visa-sjukdom. dennaöverförbareller sexuellten

berättade för mödrarkvinnorna sinaalla och majoritetende att män av
berättade hivinfektion och andraflestatuberkulos och de även omom

det skillnadDock mycketsexuellt sjukdomar.överförbara närstorvar
och hustrur.för sexualpartner 57 %gälldedet berätta männenatt av

sexuellt överförbar sjukdom ochhustruskulle sininte informera om en
dockhivinfektion. Samtliga kvinnor ansåg% skulle berätta66 inte om

sexualpartnerdet gällde tillfälligaNärderas hade rätt att veta.mänatt
hiv-tillsammans berätta sinkvinnornaochskulle 71 % männen omav

infektion.
"Danderydsstudien" och "Venhälsestu-studierbådaI Westrells

det fanns situationer där de inte skul-dien" tillfrågades patienterna om
sexualpartner hiv-deninformerakunna sigtänka att egnaen om

svarade frågan 54patienter på 91infektionen, varvid 303209 avav
"Venhälsestudien".och 212 i"Danderydsstudien" 155patienter i av

tillfrågade patienterna 44 "Danderyds-de % iTotalt beskrev %55 av
"Venhälsestudien" situationer då de skulle undvikastudien" ioch 58 %

exempel får belysa patienternashivinfektion. Någraberätta sinatt om
tydligt situationen detframgårursäkter. det"Om ärattav en

håller till säker då jagtill viengångsträff och jag att oss ansersex,ser
min hivinfektion" och lik-underrättaförpliktigadinte jag attatt är om

kvinna skrevutländsk kommernande flera. "Hanskäl En attangavs av
förför andra, och det brakanske också berätta intebli rädd för mig, är
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jag vill leva hemligt med min hiv". Några utlandsresor medattuppger
mycket alkohol kan få dem ha sexuella kontakter vid vilka inteatt man

Övrigaberättar hivinfektionen. patienter95 45 % kunde däremotom
inte tänka frångå informera desig hade hivinfektion vidatt att attom en
sexuell förbindelse.

l4.5.5 medicinemas inverkan på beteendetDe nya

En fråga huruvida användandetmycket intressant den medi-är av nya
cinska behandlingen kommer påverka riskbeteendet. Emellertid haratt
tillgången behandling bara funnits undertill kort tid varför deten en-
dast fråga.finns fåtal studier belyser denna Vid "beteendek0n-ett som
ferensen" redovisades vissa inte publiceradeParis amerikanskai ännu

under kombinationsbehandlingenstudier på hivpositivatyder attsom
börjaroch mätbara virusmängder skyddademed icke analaattanse

gällersamlag lika viktigt. det behandlingsmöjlighe-inte längre Närär
osmittades riskbeteende redovisadespåverkan på andra studierternas

tendenser till de osmittadeinte visade några skulle ha ökat sittattsom
riskbeteende de möjligheterna till behandling.grundpå Det börav nya
här naturligtvis vanskligt frånanmärkas det dessa utländskaäratt att

beträffandestudier slutsatser hurdra situationen utvecklasnågra i
svenska studier med denna frågeställningSverige. harNågra inte

genomförts.

osmittade14.6 Kunskaper om personer som

riskutsattavarit

Med osmittade i detta avsnitt hivinfek-inte bär påpersoner somavses
tion. Kommittén har för belysa frågor beteendet hos osmittadeatt om

genomförtriskutsatta tvåvarit studier; "Hivtestnings-personer som
enkäten" "Intervjustudien". Huvudsakligaoch delar dessa studierav
redovisas bl.a. det gäller vilkeni kap.l5 inverkannär attman anser
smittskyddslagen det beteendet.har på Här redovisas uppgifteregna

riskuppfattningspeglar dessa tillattityder sexuellasamtsom personers
relationer och skyldighetenmed hivpositiva till informera sinatt om
hivinfektion.

"Hivtestningsenkäten" framkomI 67 % de homosexuellaatt av
de heterosexuella och88 % 94 de hetero-männen, %männenav av

sexuella hivpositiva alltidkvinnorna ansåg skall informera deatt attom
hivinfektionsmittade med vid eventuell sexuell kontakt.är Inteen
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någon de heterosexuella och endast några enstaka kvin-männenav av
sexuell kontaktkunde tänka sig ha medatt ärnorna en person som

hivsmittad. de homosexuella31% deDäremot männen attuppgav av
skulle kunna sexuell kontakt medha han äratten person som uppger
hivpositiv. heterosexuella% de och kvinnorna56 37 %männenav av

oskyddade samlag medskulle hadeatt enuppgav person som uppger
hivtestad. mindre andel, 23 %, de homosexuellasig En männenavvara

oskyddat samlag under sådanaskulle ha förhållanden.deattuppgav
7 9 intervjupersonerna i "Intervjustudien" ansågHuvuddelen avav

forskyldiga berättahivpositiva skall sina hiv-att partneratt vara om
huruvida de vidinfektionen. tillfrågades också relation frå-De en ny

vederbörande tagit hivtest. Två intervjuade degade ett attuppgavom
ibland.och frågade dem vidalltid frågade, aldrig Fyra ifyra tre av som

eftertillfälle frågade hivtest de dessutomfall något attvart uppgav
flesta detestresultatet. intervjuade trodde hiv-skulle Defråga attavom

tänkas ha sexuell kontakt eller delakanpositiva attspruta utanpersoner
smittade. Allmänt trodde dock de intervjuade dettala de är attattom

sprutdelning vid sexuell kontakt.ärlig vidlättare änatt envar vara
aldrig ha varit blivandeintervjuade sade sig medSju de attom enav

dessahivpositiv. intervjuade de iAvsig tre attpartner sagt uppgavvara
frånsådan situation avstå helt sexuellt och deskulle umgänge atttreen

skulle från penetrerande samlag. de intervjuade skulle haavstå En av
användes.samlag kondom Två kvinnor hade medvaritendastmen om

situation sexuelltsådan och då haft krävt kon-umgänge atten menom
intervjuadeanvändes. de nio däremot intedom Sex attuppgavav man
blivandeskulle kräva kondom den hivtestet vi-partnern attuppgerom

eller smittad. Några hade sådanhan varit medhon inteattsat var enom
Samtliga ansåg det skall delatsituation, andra inte. att ettvara ansvar

fem intervjuade huvudansvaretför används; dock ansågkondom attatt
ligger hivpositive.hos den

de svaranden de kände"Klamydiastudien" lO %I attavuppgav
Enbart % trodde alla hade hivnågon hivinfektion. 8hade att somsom

skulle frågaberättade sexualpartner och 28 %det för sin partneren ny
han/hon hivpositiv.om var
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14.7 Allmänhetens beteende och kunskaper
risk smittasattom

14.7. Allmäntl

beteenden främstUppgifterna allmänhetens hämtade från Folk-ärom
hälsoinstitutets sexualvanestudie från 1996 "Sex i Sverige" och från

hiv/aids.Herlitz "Allmänheten och Kunskaper, attityder ochrapport
bör här "allmänheten"Det erinras i1986-1997". att natur-omvanor

med hivinfektion, klamydia ellerligtvis ingå andrakanäven personer
infektionssjukdomar.

riskbeteendeSexualvanor ochl4.7.2

Paris redovisades EU-studie i vilkenVid "beteendekonferensen" i en
elva västeuropeiska länder Belgien,sexualvanorna ijämförtman
Holland, Portugal,Grekland, Norge, Spanien,Finland, Frankrike,

Tyskland. Studienoch visade på sambandSchweiz, Storbritannien ett
sjunker helasamlagsdebut, i ochmellan ålder för Västeuropa,som
och kvinnor skiljer enligti livet. sig åtsexuella aktiviteter Mänsenare

flera sexuella under livstid,har sinstudien såtillvida männen partneratt
oftare mindre vanliga sexuella akti-de och praktiseraroftareär otrogna

harorala samlag. sexuella kontakter medoch Deviteter anala somsom
hafthar ofta också mednågon kön motsattsex personer avav samma

kön.
1996 visar många medsexualvanestudien likheter EU-svenskaDen

svenska studien samlagsdebuten betydligtstudien. denEnligt äger rum
sedan och det totala samlagspart-tidigare för trettio år antaletdagi än

Liksomockså ökat. i EU-studien harunder livstiden har männenner
kvinnornafler under sin livstid och har isexuella än även störrepartner

parallella sexuella relationer.haftutsträckning kvinnornaän
andelenframgår haft fler tvåAv Herlitz änattrapport personer som

ökat frånmånaderna ochsexualpartner de 12 7 % 1988 1994senaste
förändringarVidaretill Studierna visar inom8 % 1997. ägtatt rum

Beträffande åldersgruppen 18-19 år har, i järn-vissa åldersgrupper.
andelförelse i 1997 års undersökning haft flertidigare år,med störreen

andelenhar åldersgruppentvå sexualpartner. Däremot iän personer
minskatsexualpartner mellan och20-24 med fler två 1994 1997.år än

framkommer sexualvanestudien.Motsvarande resultat iäven
kondomanvändning framgår HerlitzNär det gäller rapport attav an-

kondom någon gång underdelen den må-använt senastepersoner som
till % vilket inte utgjorde egentlignaden totalt l997 23 någonuppgick
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förändring från tidigare år. ensamstående fastI utan partnergruppen
uppgick andelen kondom någon gång under denanvänt senastesom
månaden till 1988, 1994 och 43 %36 % 44 % 1997. En från smittsprid-
ningssynpunkt angelägen de under detär senastepersonergrupp som

"forsta kvällen" användaåret haft samlag kondom. HerlitzIutan att
ochdenna % 1989 1994 ökade tillutgjorde 7 1997rapport grupp men

vanlig blandsådan lika manliga och kvinn-9 Företeelsen%. varsom
dettaliga de äldre åldersgruppema beteende vanli-itonåringar varmen

bland kvinnor. ökningen mellanbland Den 1994störstamän ängare
bland kvinnorna.och hade dock1997 ägt rum

demsexualvanestudien hade 72 % haft detEnligt senasteav som
kondom.relation beteendesamlaget tillfällig inte Dettai använt varen

och särskilt i åldersgruppen Enligtvanligast bland 18-24 år.männen
drygt femte de deltagandehadesexualvanestudien avvar personerna

överförbar sjukdomsexuellt och drygt 6 % hadenågon haftgång en
gång.haft sjukdomsådan än enmeren

hivinfektion ochKunskaperl4.7.3 om

riskuppfattning

allmänhetens kunskaper smittvä-visarHerlitz undersökningar att om
kunskapsnivångoda. Vidare hur hiv-för hivinfektion är var omgama

väsentligt högre 1997 1986 och något högreinfektion smittar än äninte
troddesvarande smittrisk för hiv-de1994. Andelen t.ex. attsomav

offentliga toaletter 30 % 1986, 16 1994 och%infektion finns på var
13 % 1997.

också in frågor riskbedömningarundersökningI 1997 års togs om
Risken för med hiv-klamydia gonorré. smittasför ochtuberkulos, att

fanns myck-bedömdes likartat; 3 % trodde dettuberkulosinfektion och
smittas med någon sjukdomarna.risk för demganskaeller attet stor av

fanns mycket eller ganska riskandel trodde detNågot attstorstörre att
6 % respektive 5 %.med klamydia gonorréde smittasskulle

alla eller berättartredjedel trodde alla sinKnappt nästanatt omen
sexuell kontakt. Blandskall ha dem uppgivithivinfektion de en somom

"första kvällen" använda kondom troddede haft samlag utan attatt
berättaralla hivpositiva infektion.eller sin35 % alla nästanatt om

för hiv/aids kommer minskatrodde rädslanTotalt %27 att att g.a.p.
menade kommer bli mindrede och 24medicinerna % att attmannya
hivinfektion sedan de medicinernamed skydda sig motatt nyanoga

kommit.
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riskbeteenden14.8 Metoder brytaatt

14.8.1 Testning och rådgivning metod attsom

beteendeforändringaråstadkomma

samband med hivtestrådgivning i indivi-Ett syftena med är attav om
eller honden beteende skall han få hjälp med för-haft riskfyllt attett

mindre riskfyllt sådant. Särskilt utomlandsändra tilldetta beteende ett
för få på frågan för-har uppnårattstora avsatts svar omresurser man

Åtskilliga forskare och policyskrivandeändringar rådgivning.genom
före och efter hivtestninghävdat rådgivning vik-institutioner har äratt

effektivitetmetoders det gäller bete-beskrivs olikatig, sällan närmen
påpekas det finnsskall redan här inte någotendeförändring. Det att en-

frågeställningarhaft olika i studierna och fåhartydigt Forskarnasvar.
har rådgivningen innehållit. Regelrättaexakt vadforskare beskrivit

därför mycket svåra.studiernajämförelser mellan är
individen känner hivstatustill sittuppfattningutbreddEn är att om

påverka möjligheten till förändring.kännedom Dekommer denna att
hivtestning och dess konsekvenser förrörandestudier genomförtssom

dock motstridiga resultat. studierVissabeteendeförändringar uppvisar
utsträckning från oskyddadehögre avstårivisar hivpositiva mänatt

otestade forskare fanneller En detanala osmittadesamlag än personer.
oskyd-de osmittade avstod fråndetdvs. männenmotsatta, att somvar

fann deforskare sigdade anala samlag. En att män testatsomannan var
utsträckning hade skyddat deochsexuellt aktiva i änstörre sexmer

forskare kunnat finnahar flera inte någonSlutligenotestade männen.
otestade.skillnad testade ochmellan

från studierredovisades resultat enbart tagitavsnitt l4.5.3I som
beteendeförändringar efter hivpositivt resultat.ochsikte beteendepå

projekt haft syftet värdetbehandlarFöljande redovisning mätaattsom
gäller beteendeförändring.detoch rådgivningtestning närav

MACS-studien Multicenter CohortAIDSamerikanskaDen stora
forskare USA har till syfte föl-Study samarbete mellan i attär ettsom

delrapport omfattandehomosexuella 2 500En0005 män. männära
visadeosmittade 3,8 % hade serokonver-vid studiens attstartsom var
analsex" den riskfak-hivpositiva. "Passivtoch blivit störstaterat var

personlig rådgivning vid utlämnandetfick60 dem% etttom. avsomav
praktisera Rådgiv-fortsatte ändå "passivt analsex".negativt hivtest att

haenligt författarna, varit koncentrerad påningen borde därför, mer
beteende.undvikande dettaav

öVersiktsartikelkonstaterar i all forskning1991Higgins atten
bland homosexuellatydde på minsk-före 1991 att mänsammantaget en

både blandsexualbeteende hade skett testade ochning riskfyllt otes-av



SOU 1999:51 Beteendevetenskapligajirågør 257

tade Många studier tydde dock på den minskningenatt störstapersoner.
skett bland de hivpositiva. För narkomanermän hadetestatssom sam-

minskning i riskbeteende skett testning och rådgivningoavsettma om
eller den heterosexuellaägt inte. I där smit-rum gruppen av par en var

tad hade förändringar skett till mindre riskfyllt beteende.stora ett
En studie 1993 i Florida visade rådgivning och testningstor att

minskade förekomsten sexuellt överförbara sjukdomar hivposi-iav en
tiv population. jämförelseI med den i studien ingående hivnegativa

förekomsten lägregonorré i den hivpositivagruppen var av gruppen.
Författarna dock rådgivningenansåg måste förbättras eftersomatt en

andel de hivpositiva i studien fortfarande hade riskbeteendestor ettav
vilket visade de reinfekteradessig i sexuellt överförbara sjuk-att av
domar.

studie den amerikanske forskarenI Wykojjfv 1991 erbjöds 137en av
med hivtestningentill hivpositiva i samband 45-60 minuterpartner en

lång hurlektion personlig risk och skyddar Vid utläm-sig.manom
nandet fick alla timmes rådgivninghivbeskedet för förstärkaattav en
den individertidigare informationen. De diagnosticerades medsom
hivinfektion vidrapporterade studiestarten 5,6 "sex- eller sprutdel-
ningskontakter" period månader.under Efter månader,24sexen om

rådgivningstillfállen hadevarvid fyra dessa individerägt irum, uppgav
osmittademedeltal kontakter. de sjönkFör antalet kontakter från1,1

fyra till motsvarande period. Författarna konstateradetvå under att me-
beteendeförändringtoden omedelbaråstadkom inteatt veten men man

den skulle bestå efter dessa två år.om
studie från GöteborgRamstedt intervjuade i 1993 75 "STD-en
sambandrådgivning i med hivtestningpatienter" fått efter utlands-som

sexuella kontakter förekommit.där oskyddade ägdeIntervjuernaresa
efter rådgivningen. Majoritetenmånader upplevde rådgivning-rum sex
dem under denpositivt och tiden efter rådgivning-närmasteen av som

utomlands detåter inte någon hade oskyddaderesteen var som sexu-
ella kontakter under resan.

forskare har studerat rådgivningens betydelsedel sexualbete-En för
parrelationer framför allt där hivstatusendet i fasta olika.Rådö be-är

skrev sjukhusfrån Danderyds 1993 behoveti särskildrapporten av
rådgivning heterosexuella därtill smittad. fann bl.a.Honpartpar en var

hade olika psykologiskapatienter och för för-strategieratt partner att
sitt beteende.svara

Padian erbjödDen amerikanska forskaren i studie 1991 parråd-en
givning fasta med olikatill relationer hivstatus.144 rådgivning-Ipar

behandlades frågor användande kondom, valet olikaen om av sexu-av
altekniker, tillfälliga sexuella kontakter frågan leva isamt attom sexu-
ell avhållsamhet. förbesökte kliniken rådgivningParen ungefär var

9 19-0619SmittskydddelA
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sjätte samlagmånad. genomsnitt hade 2-3 iI månaden. Underparen
studietiden serokonverterade någon deinte osmittade. Författarenav
konstaterar mycket effektivt erbjuda professionelldet enskildär attatt

och till deras hivpositivarådgivning osmittadetill partner partner samt
parsamtal.

1995 ochutvärderade Rico rådgivning tillColon i Puerto 374test
IV-missbrukarenarkotikamissbrukare stodintravenösa utanförsom

fann studier IV-missbrukare behöverbehandlingsprogram och i sina att
innebörden Riskbete-för förstå testresultatet.mycket rådgivning att av

denna studie lika hivre-sprutsmitta iendet det gäller oavsettnär var om
andra studierFlera docksultatet eller negativt. i USA visarpositivtvar

de hivpositiva ändrarfår reda på sittpå IV-missbrukare ärattatt som
detNär gäller sexualbeteendetriskbeteende avseende på sprutsmitta.i

Colons studie förändring tillhivpositiva irapporterade de stor etten
studier visar på mycket föränd-medan andra småsäkrare beteende,

ringar.
huravhandling frågan verkligt riskutsattsinKäll behandlar i om en

förändra såväl sexualbeteendekanIV-missbrukare somgrupp som
sjunkande hivincidensen blandkan denEnligt henne IV-sprutbeteende.

fortfarande förekommer, förkla-sprutdelningmissbrukare, att t.ex.trots
Betydelsen testningen och rådgivningenmed flera faktorer. sam-avras

viktigaste troligen den tidigaföljande. Detmanfattar hon enligt är upp-
IV-missbrukama erbjuds testningtäckten infektionen attgenomav

tiden ovetandeförkortasmycket dettaofta. Pâ ärsätt som personen om
erbjuds på sjukhus, häkten ochFrivillig testning på isin infektion.

mycket högi grad testningen. Detfängelser missbrukareoch accepterar
"kamrattryck" skalldet finns påverkar så tes-ett attattt.o.m. manvara

missbrukarkulturenmed sin diagnos. I i Sverige"öppen"sig ochta vara
fortsät-"harm reduction"-strategi såhar etablerat att manegenenman

dettaundviker med hivpositiva. Dettadela göraattter att sprutor men
får deltagahivpositiva några iinnebär falli många näratt en grupp

använda sist.skall fårinjicera sprutanmen
Stockholm innefattadeflickstimmet" i"Torsken iI studie somen

Stockholmsköpte på 18intervjuer med 50 gatormän sex uppgavsom
framkommersig. I intede hade hivtestat rapportenmännen att omav

för sjukvårdspersonalen ellertill hivtestning hurorsakenuppgivitman
rådgivningen enligt studien deteventuellaupplevt den ärmännen men

upplevde det hivnegativa bevis påtydligt attmännen provsvaretatt som
riskbeteende.de kunde fortsätta sitt
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l4.8.2 Andra metoder förändra beteendenatt

och rådgivningFörutom har Sverige undertestning flertal år bedrivitett
andra preventionsprojekt olika plan.på många harDessa varit både all-

Ävenoch inriktade specialgwpper.inriktade på utvärde-mänt om
projekt harringar enskilda så ochgjorts Brorsons Herlitz undersök-av

beteendeförändringarattitydförändringar ochningar visat allaattom
haft effekt. dessainsatser undersökningar kan dockAvsammantaget

effektereventuellainte några slutsatser dras enskilda kampanjerom av
förebyggande åtgärder. Forskningen bakomeller enskilda och teorier

behovet hivpreventivametoder interven-poängteraranvänts avsom
inriktarmångsidiga och sig både påtioner är som personer somsom
och denhivrisken på allmänna befolkningen.för densigutsätter största
vilka metoderenkelt har de bästaDet inte helt avgöraär att som

effekterna.
vid handenforskning har givit det effektivaInternationell att mest

haft teoretisk psykologiskbeteendenförändra är närsättet att enman
s.k.involverar "förhandlingsteknik"och igrund frånutgå attatt man

undergruppstorlek pågårviktigt övningarnaövningar. Det oavsettär att
beteendeförändringar.uppnå beståendevill Detlängre tiden manom

effektivt använda denmycket inomhar också sigvisat att personer eg-
för beteende.sammanhangolikaför i ett nyttatt propagerana gruppen

kommentarerAvslutande14.9

kunskap det gäller smittsamma sjukdomarBeteendevetenskaplig inär
hivinfektion och andra knapphän-STD mycketallmänhet exklusive är

dessa kunskaper detta ka-dig det fått ivilket belyses ringa utrymmeav
kommittén belysahar i syftepåpekats i avsnitt l4.2.1pitel. Som att

beträffande andra smittsamma sjukdomar hiv-dessa frågor änäven
beträffandestudier klamydia och tuber-infektion utföra särskildalåtit

studier endast begränsad informationkulos. Emellertid dessa iävenger
överförbaraavseenden. sexuellt sjukdomarna skiljer sigaktuella Denu

hänseende från andra sjuk-också beteendevetenskapligt smittsammai
sexualbeteendetfrågor rörande i mycket komp-domar sig ärattgenom

bakgrund vad främstlext analysenMot rörsagtssammansatta. av nu
möjligthivinfektion den mån det varit jämförelser medi görs ävenmen

Beträffande beteendevetenskapligaandra sjukdomar. densmittsamma
vidareforskningen hivinfektion bör anmärkas det, bl.a. medrörande att

kan inverka beteendet,hänsyn kulturella skillnader på kantill som vara
svenska förhållanden med stödvanskligt generella slutsatserdraatt om

utländska studier.av
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Senare forskning har mångfacetteradtids visat bild olikaen av
bakomliggande faktorer till sig för risken smit-utsätteratt attpersoner

faktorer särskiltmed STD/hiv. Följande har uppmärksammats; alko-tas
holmissbruk, narkotikamissbruk, behov intimitet förbevis kär-av som

hotlek, självbild, upplevelse smittas och för kvinnoringen attavsvag
kräva kondom.betingad oförmågaolika skäl atten av

beteendet hivpositiva individer främsthosNär det gäller är tre
det faktiska beteendet,nämligen eventuellaspekter mycket intressanta,

och frågorefter diagnos rörande öppenhe-förändring riskbeteendetav
vad mån informerar tilltänktkring särskilt isjukdomen,ten man en

infektion.sexualpartner sinom
beteendet visar internationella forsk-det faktiskaVad först gäller

fortfarande oskyddadeandel hivpositiva harningsresultat storatt en
detstudierna dock mycket få dede svenskasexuella kontakter. I är av

de har oskyddade sexuella kon-hivpositiva patienterna attuppgersom
samlag lever delenoskyddade den ihadetakter. Av dem störstasom

hivpositivrelation med partner.en
hivtestningspolicyn bygger på teorin iden-Den svenska att manom

dessa därefter följaså förväntastifierar hivpositiva personerpersoner
infektionen vidare.spridaFörhållningsregler och inte Interna-lämnade

dockavseende ganskaforskningsresultat i dettationella motsä-ger en
ändrar beteende de fåttmänniskor sitthuruvidagelsefull bild närav

svenska studierna däremottyder påhivpositiva. Dedevetskap ärattom
förändrar sexualbete-hivpositiva sittdiagnoserhållandet gör attatt av

demmajoritetenuppmärksammasende. fårSamtidigt ävenatt om av
ha förändrat beteendesig såsvenska studierna sittdeltagit dei sagtsom

förändringar därmedde uppgivitsamtligainnebär detta inte att somav
kan innebära risk för smitt-beteendenmedupphörtockså helt har som

Även erhållandetförhållanden såledessvenskaförspridning. är av
medåtgärd måste kompletterastillräckligdiagnosen intei sig utanen

rådgivning och stöd. Såväl denkontinuerligandra metoder, t.ex. svens-
tyder rådgivninginternationella forskningen på sådanka den attsom

beteende och rådgivningensitt därfår reflekteradär patienterna över
i säkrare sexualbeteende.tillfällen resulterarupprepadesker vid ett

effektivharhivstatus visat sigmed olikaRådgivning till vara enpar
med rådgivningtestning ochliksom särskildaåtgärdpreventiv program

för IV-missbrukare.
fåenskild rådgivning för tillandra metodergällerdetNär än att

särskilt innehållandehar gruppövningarbeteendeförändringstånd en
självförtroendeträning givit goda resultat.och Detförhandlingsteknik

användaeffektivt denmycket inomhar också visat sig att eg-personer
"trendiga" homosexuella barer förprostituerade och påt.ex.na gruppen
för säkrare sexualbeteende.sammanhangi olikaatt propagera
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Beträffande frågan hivpositiva inför andra diag-sinär öppnaom om
visar studierna helt klart det generellt inte så. Mycket fåärattnos upp-

alla i omgivningen informerade de hivpositiva.att attgav var om var
Att uppmärksamma här vidare mycket andel,är 58 %,att storen av
patienterna "Danderydsstudieni " ingen i deras omgivningattuppgav
kände hivpositiva. rörde främsttill de Detta patienteratt var som var av
utländsk härkomst. Studien tyder här på dessa patienter har svårareatt

berätta för sin omgivning patienter födda och iatt än som var uppvuxna
Sverige.

Vid jämförelse med tuberkulospatienter framgår mycket storen
skillnad vad vill ellerbeträffande i mån kunnasig berätta förman anser
sin till de hivpositivaomgivning. I patienterna majori-motsats uppgav

"Tbc-studien" alla omgivningeni kände till deras54 %, i sjuk-teten, att
dom. anmärkas beträffandeskall dock tuberkulosDet ävenatt syntes

utländsk härkomstpatienter återhållsamma medvaraav mersom var
berätta diagnos.sinatt om

frågan huruvidagäller patienterna informerarVad slutligen om
framför sexuella sin hivinfektion bådetillfälliga visarallt partner om

svenska studier det inte ovanligtinternationella och avståräratt att man
från infektion. tydligt skyldighetenberätta sin Det är att attatt om
informera kan innebära problem flertalsexuell ochstorapartner etten
hivpositiva studierna, tänka sig situationerenligt då skullekan, man

sexuell Mångaunderlåta informera dessa hivpositivapartner.att en av
härför rädd för blihar skäl lämnad ochangivit äratt attmansom ensam

det frågaflertal det viktiga "säker dvs.sex",är ärattett att attomanser
samlag.oskyddadeinte harman

rörandestudierna inte hivsmittadeSamtidigt visar ärpersoner som
hivpositiva informeradessa skallmajoriteten attatt anserpersonerav

hivinfektion. De allra flestasin de bär på intepartner att troom synes
praktiken alltid detta. Emellertidhivpositiva det förhål-i gör äratt en

landevis studie, % demi Herlitz 35 uppgivit deattstor av somgrupp
kondom, troddehaft kvällen alla ellersamlag första nästanutan attsom

hivinfektion föralla hivpositiva berättar sin sexualpartner. Härenom
egentligenkan skalldock reflekteras över ettsvarenom mer ses som

verkligförsvar agerandet uppfattning. Emellertiddet än somegnaav
pekar de studier visat de flestadetta på, liksom nydiagnostice-attsom
rade hivpatienter haft sexuell kontaktde med hivposi-inte attvet om en

åtgärdertiv behovet preventiva inte enbart riktar in sigperson, somav
beteende.på hivpositiva och deraspersoner

kunskaper bl.a.När det osmittades hivinfektion kan kons-gäller om
allmänhetensundersökningama kunskapervisar smitt-tateras attatt om
dethivinfektion goda och relativt få fel-för harvägarna ärär som en

hivinfektionaktig eller uppfattning hur sprids. Enligtöverdriven om
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få, själva löperHerlitz studie de mycket3 %, eller ganskaytterst atttror
hivinfektion ellerrisk för bli smittade med tuberkulos. Barastor att

obetydligt mycket eller ganskafler de löper risk för smittasstortror att
klamydia gonorré.ochav
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uppfattas bestämmelserna15 iHur

smittskyddslagen

Inledning1 l

smittskyddslagen viktig fråga hur smittskydds-I utvärderingen år enav
påverkar de människor berörs bestämmel-lagens bestämmelser som av

smittskyddslagens bestämmelserbelysa hur bl.a.syfteI att omserna.
undersökningsskyldighet och förhållningsregler uppfat-smittspårning,

beteendevetenskapligadetta de studier kommit-ställdes frågor itas om
sammanfattningsvisföljande redovisas vaddettén har beställt. I som

de intervjuades uppfattningframkommit studierna smitt-i omom
Studierna har redogjorts förskyddslagens bestämmelser. i kap.närmare

till betänkandet.bilagor Med osmittade14 och finns intagna som avses
hivinfektion.bär påliksom intei kap. 14.6 personer som

till smittskyddslagen iInställning15

allmänhet

smittadeStudier rörande15.2.1 personer

106framkom majoriteten, 122 tillfrågade patien-I "Tbc-studien" att av
smittskyddslagens bestämmelser behövdes för kontrollenansågter, att

ansågEndast åtta samarbetet och kontak-tuberkulos. patienter attav
påverkadesbehandlande personal negativt smittskydds-medterna av

Även majoriteten, tillfrå-lagen. "Klamydiastudien" ansåg 90 %, dei av
regleradesgade klamydia i smittskyddslagen.det braatt attvar

inställning tillhivpositivas smittskyddslagens bestäm-När det gäller
"Danderydsstudien" 26 de tillfrågade pati-melser framkom i 91att av

påverkade derasregleringen livssituation, inklusiveansågenterna att
dessa ansåg lagendet sexuella beteendet. Merparten harattav en nega-

tillfrågade,påverkan. få de 6 70 svarandetiv Endast patienter,avav an-
till läkaren påverkadessåg dock relationen smittskyddslagensatt av

förhållningsregler. studienbestämmelser I det främst derörande var
kritiska smittskyddsla-homosexuella/bisexuella tillmännen som var
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hivinfektion.reglering kan jämförasDetta med resultaten igens av
"Venhälsestudien" tillfrågadedär 55 % de ansåg smittskyddsla-attav

påverkade deras sexuella beteende ochinte 63 % lagen inte på-attgen
verkade i övrigt. kommentarerna frånderas livssituation Av dessa pati-

framgår bl.a. beteendet den moral-styrsenter attatt anserman av egna
bestämmelser.lagens frånuppfattningen och inte Kommentarernaav

inställda "Venhälsestudien"dem negativt i och "Danderyds-varitsom
s.k. informationspliktenkritik den och denstudien" har främst rört mot

kontrollera missförhål-behandlande skyldighet och anmälaläkarens att
rädsla själv kom-landen smittskyddsläkaren, patientens förtill samt att

tvångsåtgärder.smittskyddslagensifråga förma

osmittade varitrörandeStudierl5.2.2 personer som
riskutsatta

framgår kännedomen"Hivtestningsenkät" denBerglundsAv att om
föreskrifter gällersmittskyddslagstiftningen och de försvenska som

genomgående hög bland de tillfrågadehivpositiva perso-varpersoner
smittskyddslagens inverkanuppfattningenbelysasyfteI att omnema.

ställning till några kon-tillfrågadebeteendet fick depå tapersonerna
effekter.kreta lagenspåståenden om

bestämmelser"smittskyddslagens jag undvi-I påståendet gör attatt
instämde helt eller delvisbli hivpositiv"riskenker förmig attutsättaatt

de heterosexuella44 %homosexuella32 % de männenmännen, avav
och kvinnorna.43 % av

riskensmittskyddslagen liten bli smittadpåståendet "P.g.a. ärI att
hivinfektion" instämde helt eller delvistill sinnågon kännerav som

de heterosexuellahomosexuella 19 %17 % de männenmännen, avav
Övriga fördelade sig relativt mellanjämntoch kvinnorna.34 % svarav

ställning"."Ej"Helt avstånd" och"Delvis avstånd", ta
dehomosexuella 16instämde de %Vidare 22 % männen, avav

delvisoch kvinnorna helt eller iheterosexuella 8 % attmännen av
skulle låta bli hivtestabestämmelser jag"smittskyddslagens gör att att

hivsmittad". Emellertidtrodde jagmig verkligenjag näratogatt varom
avstånd från detta påstående ochtillfrågade helt60 % samtliga mänav
78 % smittskyddslagen intehomosexuellade attmännen uppgavav

smittadereda de de verkligenhindrar från pådem är trortaatt omom
påståendet kom-i har många idem instämtsig kunna det. Av somvara

uppfattar bestämmelserna hotfullaför deuttryckgivit attmentarer som
uppmärksammas samtligaEmellertid bör häreller följa.svåra attatt

hivtestade med besva-faktiskt sig i sambandstudiendeltog imän som
rande enkäten.av
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troddedet andel smittskyddslagensDäremot större atten somvar
människors benägenhetbestämmelser påverkade andra sig.att testa

kvinnorna instämdeoch helt eller delvis50 % 26 % imännenav av
bestämmelser"smittskyddslagens jag and-påståendet gör att tror attatt

de verkligen trodde de hivposi-skulle låta bli sig attatt testa om varra
tiva".

intervjuats i "Intervjustudien"riskutsattaDe syntes,sompersoner
kännedom smittskyddslagensrelativt litenmed hanågot undantag, om

dehuvudsakligen positiva åsikter åt-uttrycktebestämmelser ommen
regleras i lagen.gärder skyldigheteroch som

attityderAllmänhetens.2.315

studien rörande allmänhetensgenomförda bl.a.1997I den Herlitzav
förhiv/aids ställdes också några frågortillattityderkunskaper och att

smittskyddslagens bestämmelser rörandebeteendeeffektemabelysa av
tuberkulos.klamydia ochgonorré,hivinfektion,

smittskyddslagens bes-tillfrågadedehälftenDrygt attuppgavav
med skydda sigälvademedfördetämmelser extra att motatt nogavar

Hälften tillfrågade troddedehivinfektion.ochklamydia, gonorré av
hivinfek-skyddade sigallmänhetmänniskor i extra motäven att noga

smittskyddslagen. troddebestämmelserna i Däremotgrundtion på av
vid klamydia och gonorré.gälldedettafjärdedelendast ävenatten

skulle från söka läkarhjälpallmänhet avståmänniskor iHuruvida att
tillfrågadetrodde debestämmelser 14 %smittskyddslagens attavg.a.p.

vidtrodde fallethivinfektion. 12 % sågällerdetfalletså attnär varvar
defallet vid gonorré. Mycket fáavtrodde såklamydia och %ll att var

skulle från söka läkar-avståde självadocktillfrågade attattuppgav
hadebestämmelser. Andelen, 4 %,smittskyddslagenshjälp somp.g.a.

Överalla sjukdomarna. 90 %viddensammauppfattningdenna trevar
kallelse frånpåvidaretillfrågade väntade utan attatt manuppgavav

med-f.d.uppsöka läkareskullesjukvårdspersonal själv partnerom en
gonorré eller klamydia.hivinfektion,hadedelat han/honatt

uppsökainverkan på benägenhetsmittskyddslagensFrågan attom
tuberkulos. Endast de tillfrå-8 %beträffandeläkare ocksåställdes av

skulle uppsöka lä-allmänhet avstå frånmänniskor igade trodde attatt
skulleendast de självatuberkulos och 3 %kare misstankevid attom

läkare.avstå uppsökafrån att
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15.3 Särskilt testning ochom

kontaktspårning

15.3.1 Studier rörande smittade personer

I såväl "Danderydsstudien", "Tbc-studien" "Klamydiastudien"som an-
såg övervägande majoritet den för risk ha smittatsatt utsatts atten som

hivinfektion, klamydia eller tuberkulos skall skyldig låta sigattav vara
undersökas läkare.av

74 "Danderydsstudien"patienter i svarade på frågan vad skallman
med de kallelse infinnerintegöra för rådgivningsigtrotssompersoner

och hivtest. ansåg ingen åtgärd borde9 vidtas, 32 tyckte polis-att att
hämtning skulle vidtas sista 7 ansåg aldrig skulleutväg, attsom man
använda polishjälp och hade lämnat förslagövriga på andra åtgärder.
Dessa handlade vederbörande bör erbjudas "motivationssamtal"attom

"hembesök"också bör ske, "övertalning", "någon civil-att typmen av
polis" och tvångsåtgärd nämndes också.

"Klamydiastudien" svaradeI 192 patienter på fråga och 86samma
kunde tänka polishämtningsig sista medan 46 uteslöt dettautvägsom
alternativ. Däremellan förekom förslag åtgärder, likartade demom som
patienterna "Danderydsstudien" föreslog.i

de tillfrågade "Klamydiastudien"Av i ansåg 90 % det braatt attvar
det enligt smittskyddslagen föreligger skyldighet bedriva kontakt-att
spårning och studien visar för kontaktspårningstor acceptansen som
metod. fåtal sig haEndast patienter undanhållit informationett uppger

haft kontaktde med.om personer som
detResultaten svårtolkade gäller "Danderydsstudien".närär mer

Enligt denna studie det endast 38 % 87 svarande patienter- dvs.var av
33 patienter uppgivit sig ha varit med kontaktspårning. Enligtomsom-
studien förekom och kommentarerbåde positiva negativa hur kon-om
taktspåmingen upplevdes med övervikt förviss de negativa. Kommen-

främsthänför dock till den personligasig upplevelsen kon-tarerna av
taktspåmingen och belyser i mindre utsträckning uppfattningen till kon-
taktspårning "Klamydiastudien"i tillsig. I hade antal, 14motsats ett av
33 informationundanhållit någon eller några kontakter.personer, om

Även "Tbc-studien" resultaten svårai dra slutsatser från efter-är att
endast tillfrågade har på frågan55 122 vad de ansågsvaratsom av om

frågansmittspåming. besvaradeDe dock huvudsakligenom som var
positiva till smittspåming ägde och få hade enligtatt ytterstrum egen
uppgift undanhållit information kontakt.någonom
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osmittade varitStudier rörande15.3.2 personer som
riskutsatta

tillfrågadeansåg majoriteten de iavsnitt l5.2.2Som framgår avav
smittskyddslagens bestämmelser"Hivtestningsenkät" inteBerglunds att

Överläkarundersökas.från låta sigskulle avståmedförde de attatt
homosexuella/bisexuella de heterosexu-de männen80 % såväl somav

ville vidare kallade tillkvinnorna bliella och 90 %övermännen av
kontakter kontaktspåmings-ihade givitsdeprovtagning ettsomuppom

och de hetero-homosexuella %de 7ärende. Endast 9 % männen avav
till provtagning.bli kalladeville intesexuella männen

till kontaktspåming. 86 %tillfrågade positivadeMajoriteten varav
hetero-och 96 % samtligahomosexuella/bisexuellade männen avav

kontakt-de skulle medverka vidsvaradeoch kvinnorsexuella attmän
hivpositiva.befannsspårning de varaom

haintervjuade de skullesamtliga"Intervjustudien" attI uppgav
också alla uppgivnaoch de ansågfrittvaritvalet attsig äventestat om

kontaktspårningsärende skall låta sig undersökas. Dei ettpersoner
kontaktspåming och samtligatillpositivaställde sigintervjuade uppgav

befannskontaktspåming devidmedverkade skulleatt varaom
undanhålladock tänka sigkundehivpositiva. Två attpersoner

skämsangående kontaktersituationer,information i vissa t.ex. man
kontakt utomlands.frågaeller det äröver anonymenomom

skyldigheten följaSärskilt15.4 attom

förhållningsregler
olikaförhållningsregler ställts påberört sättfrågorstudierna harI som

vad månförhållningsregler, ierhållitvad månbl.a. avseende i manman
inverkanförhållningsreglemasochförhållningsreglemaföljaattavser

till läkaren.på relationen
skullede fått råd hur96 %"Klamydiastudien" attI manomuppgav

frågan"Danderydsstudien"läkt. Iklamydiainfektionenförhålla tillssig
de fåttde svarande82 %"Venhälsestudien" attställdes i avuppgav

tillfrågade68 de%"Tbc-studien"och iförhållningsregler uppgav av
anmärkasförhållningsregler. skall härDetde fått attpatienterna att

de"Tbc-studien"itillfrågade patienternaendast de att13 % uppgavav
inte säkra.förhållningsregler, övrigahade fått någrainte var

"The-studien" majoriteten"Klamydiastudien"I såväl varsom
demeddelats.förhållningsregler 90 %inställda tillpositivt att av
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tillfrågade "Klamydiastudien"i hade för avsikt följaatt
förhållningsreglema.

Som framgår avsnitt 15.2.1 det mycket få de tillfrågadeav var av
hivpositiva "Danderydsstudien"patienterna i ansåg relationenattsom
till läkaren påverkades smittskyddslagens bestämmelser rörandeav
förhållningsregler. både "Venhälsestudien"I och "Danderydsstudien"
ansåg majoriteten de kunde tala med sin läkareatt eventuellaom
sexuella problem. frånKommentarer dem hade avvikande åsiktersom
handlade bl.a. rädsla för läkaren skall meddelaattom
smittskyddsläkaren patienten har problem och några beskylldeatt
vårdpersonalen för smittskyddslagens förlängdaatt vara arm.

När det gäller hivinfektion har uppmärksamheten främst riktats mot
skyldigheten alltid informera tänkt sexualpartneratt sinen om
hivinfektion. framgårSom avsnitt 15.2.1 det frågan denär s.k.av om
inforrnationsplikten och läkarens anmälningsskyldighet vid brott mot
förhållningsregler främst kritiserats dem uppgivit sigsom av som vara
negativa till smittskyddslagens bestämmelser. Frågor öppenhetom om
sin diagnos och i vad mån s.k. säkrare sexualtekniker används av
hivpositiva har behandlats kap.i 14. Av "Danderydsstudien"närmare
och "Venhälsestudien" framgår dock 45 % dem besvaratatt av som
frågan inforrnationsplikten inte kunde tänka sig frångåatt attom

Övrigainformera hivinfektion vid sexuell förbindelse.sin 55 %om en
beskrev dock olika situationer där de skulle undvika informeraatt om
sin hivinfektion se 14.5.4.avsnitt I avsnitt framgårnärmare l4.5.2
vidare de tillfrågade studiernai sig ha mycket få "oskyddade"sägeratt
sexuella kontakter.

I det sammanhanget skall beaktashär majoriteten deatt av
tillfrågade Berglunds "Hivtestningsenkät"i ansåg hivpositiv alltidatt en
skall informera sexuell kontakt sin hivsmitta, nämligen 67 %en om av
de homosexuella/bisexuella 88 % de heterosexuellamännen, av

Ävenoch kvinnorna.94 % i "Intervjustudien"männen ansåg allaav
två intervjuade den hivpositiva har skyldighetutom informeraatt atten

sexuell kontakt.en

15.5 Sammanfattande kommentarer

Smittskyddslagen har i den allmänna debatten varit föremål för kritik,
särskilt vad gäller dess tillämpning vid hivinfektion. Som inledningsvis
påpekats vid utvärderingen smittskyddslagenär viktig fråga hurav en
människor, såväl smittade osmittade, påverkas lagenssom av
bestämmelser huroch de uppfattar dessa. syfteI belysa dessa frågoratt
har vissa studier genomförts under 1997. Några förhållanden bör
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Även det harresultaten.vid tolkninginledningsvis beaktas omav
hari de olika studiernafrågeställningarlikartadeeftersträvats fåatt

hållnaoch ibland allmäntställts olika varitpåfrågorna deltill viss sätt
beaktasskall vidarejämföra Detlättvarför heltdet attinte är att svaren.

heltförhållningsregler dessa intefrågor ärdet gällernär t.ex. om
förhållningsreglemaeftersomsjukdomarnaolikadejämförbara mellan

såsjukdomen. vidarepå Detberoendeolika är attdelari vissa utser
lagen,svarandes kunskaperdenberoendetorde omavvarasvaren

torde studiernaEmellertidanalysera. sammantagetvilket svårtär att ge
uppfattas ochsmittskyddslagenbestämmelser igod hur vissabilden av

berörs.på demden harvilken inverkan som
pekarkommitténgenomförtsbl.a.studierdeResultaten avsomav

demblandsmittskyddslagen,tillinställning ävenpositivpå allmänen
"Tbc-studien""Klamydiastudien"såvälIsmittats. somsom

befogadlagenövervägande majoritet ärattframkommer att anseren
Även bland hivpositiva patientersjukdomar.vid dessa synes

dessadet blandtill lagen,inställning ävenpositivhamajoriteten omen
kritikförekommerhomosexuella änbland män,särskiltpatienter, mer

demblandtuberkulos ochklamydia ellersmittatsbland dem avsom
osmittaderörandestudiernadeltagit i personer.som

idelvisriskbeteendemänniskorspåverkar taslagenvad månI upp
detkapitelaktuelltredovisats i ärresultatkap. de14. Av avsom

såvälide hivpositivamajoritetenintresse attnoteraatt av
ansåg"Venhälsestudien" inte att"Danderydsstudien" som

livssituation,påverkade derasbestämmelsersmittskyddslagens
visserligenhärmedVadbeteendet. ärsexuellainklusive det som avses

tyder pålämnats,den mån sådana harikommentarerna,svårtolkat men
hotlagens bestämmelseruppfattarinte ettfallde flestai somatt man

homosexuellahuvudsakligen män,dem,livsföringen. Avdenmot egna
flertaletharderas livssituationpåinverkatharlagensagt attsom

s.k.deneffekternadå främstochinverkannegativaframhållit lagens av
läkarensbestämmelserlagensinfonnationsplikten samt om

tvångsâtgärder.ochanmälningsskyldighet om
beteendenosmittadepåinverkanlagensBeträffande synespersoners

rörandeHerlitz studieroch"Hivtestningsenkäten"resultaten enligt
relativtskulle halagenpå storattityder tydaallmänhetens att en

Särskiltför risk smittas.sigmänniskorhuruvida utsätter attinverkan på
avseende.effekter dettatill lagens itilltrohaverkar allmänheten storen

skälförsiktighet. finnsmed Det attresultatEmellertid bör dessa stortas
Bl.a.allmänhet har.människor ilagenkunskaperifrågasätta vilka om

människormångavidare påpekarsexualvanestudien attden svenska
överförbarasexuelltrisk smittasför t.ex.faktiskt sig attutsätter av

kontakter.tillfälliga Imedsamlagoskyddadesjukdomar genom
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"Hivtestningsenkäten" har de deltagande visserligen god kännedom om
lagens bestämmelser samtidigt får beaktas dessaatt söktmen personer
sig till mottagningen för försig hivinfektion,att testa vilket kan tyda på

de varit för smittrisk.att utsatta
Frågor smittskyddslagens inverkan på relationen tillom

behandlande läkare har tagits i "Tbc-studien", "Danderydsstudien"upp
och "Venhälsestudien". Främst har frågorna bestämmelsernarört om
förhållningsregler. kanDet därvid konstateras det såväl i "Tbc-att
studien" "Danderydsstudien"i få ansågytterstsom attvar som

Överlagrelationen påverkades negativt. har majoritet deen av
deltagande de olika studierna,i sjukdom, varit positivtoavsett inställda
till Förhållningsregler meddelas. Emellertidatt klar skillnadsyns en
mellan de hivpositiva patienterna och de smittats tuberkulossom av
eller klamydia. Fler hivpositiva patienter negativt inställda tillvar
förhållningsreglema, Ävenfrämst de homosexuella männen. om
majoriteten bland patienterna i "Danderydsstudien" ansåg de kundeatt
tala med sin läkare eventuella sexuella problem farms det flertalettom
patienter uttryckte rädsla för läkaren skulle meddelaattsom
smittskyddsläkaren patienten hade problem följaattom
förhållningsreglema. Den kritiken harstörsta väckts den s.k.mot
inforrnationsplikten. Det tydligt skyldighetenär informeraatt att en
sexualpartner kan innebära problem för individen och flertalstora ett
hivpositiva enligtkan, studierna, tänka sig situationer då skulleman
underlåta informera sexualpartner. Samtidigt studiernaatt visaren
rörande inte hivsmittadeär majoriteten dessaattpersoner som av

hivpositiva skall informera sin deatt bärpartnerpersoner attanser om
på hivinfektion. Beträffande dessa frågor vidare kap. 14.se

Den allmänna uppfattningen i Sverige testning, rådgivning ochom
den kontaktspåming sker efter positivt resultat det fungerarär attsom
väl, mycket utbyggt sjukvårdssystem med möjlighetett tillp.g.a.
rådgivning både före och efter testning och bra psykosocialtett
omhändertagande smittade individer. Studierna visar attav
kontaktspåming metod väl förankrad hosär majoriteten såvälsom av
smittade osmittade det hivinfektion,oavsett rörsom personer om
klamydia eller tuberkulos. allra flesta tillfrågadeDe tycks också vilja få
reda på de varit för riskatt utsatta smittas. Iatt t.ex.
"Hivtestningsenkäten" ville samtliga blinästan kallade till
läkarundersökning de uppgivits sexuell kontakt tillom som en
hivpositiv Samtidigt kan konstateras kontaktspåming kanattperson.

försvår ochvissa inte alla positiva till dettaatt ärvara ägerattpersoner
Såväl "Klamydiastudien" "Danderydsstudien" visarrum. t.ex. attsom

vissa patienterna undanhållit information sexuella kontakter vidav om
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hivpositiva patienterna ibland defrämstkontaktspårning,
"Danderydsstudien".

litenanmärkningsvärtdetuppmärksammasockså ärHär bör att en
ha varit"Danderydsstudien" sigtillfrågade i sägerbland de somgrupp
bakomliggervadsvårtkontaktspårning. Detmed att vetaär somom

litenendast såkontaktspårning itroligt ägtdetta. inteDet attär rum
uttryck föri ställetkanpå.tyder Detta ettutsträckning varasvarensom

självpatienten intesådantpå sättkontaktspåmingen attägt ettatt rum
denellerenligt lagenkontaktspårning ägt attvarit medveten att rumom

kontaktspårningförträngtanledningar ägttillfrågade olika att rum.av
denhar vidarestudiernatillfrågade i attde ansettMajoriteten av

skyldighivinfektion skallha smittats attriskför attutsatts varaavsom
få människor-också oavsettundersökas. Det ytterstlåta sig varasynes

medförsmittskyddslagenibestämmelserna attsjukdom attansersom-
de hade smittats.de troddeuppsöka läkare attunderlåtade skulle att om

underlåterandra människorutsträckninghögrei attDäremot tror man
Motsvarandebestämmelser.smittskyddslagensuppsöka läkareatt p.g.a.

agerandet och vadfönnodade trordetmellandislcrepans ommanegna
vidtestninggällerdetåterkommer närandras agerande anonym
dedeltrodde mindre"Hivtestningsenkäten"hivinfektion. I aven

möjlighet intefrån testningavståskullesjälvadetillfrågade gavsatt om
skulle avståtrodde andraandelmedan atttestning störretill enanonym

förhållande.sådantvidhivtestningfrån
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Smittskyddsorganisationen6l

Inledningl 1

uppgiftstördelningenoch samtbehandlas frågorkapitletI ansvars-om
smittskyddet enligtaktörerna inomcentraladehosorganisationen

utvärderatuppdragpå kommitténsharStatskontoretsmittskyddslagen.
ändamålsenlighet.smittskyddsorganisationensnuvarandebl.a. den

ismittskyddsorganisationentillhar begränsatsUtvärderingen att avse
kommu-nationell dvs.och nivå,regionallokal,påbemärkelsesnäv

och Smitt-Socialstyrelsensmittskyddsläkama,medlandstingennerna,
Statskontoretsredovisatshar iUtvärderingenSMI.skyddsinstitutet

tillämpligaorganisation". I"Smittskyddsarbetets1998:25rapport nr
Frågordenna utvärdering.vidframkommitvadhärdelar redovisas som

docksmittskyddsarbetet behandlaskommunalatill dethänför sigsom
finansie-för ochkostnadernaredovisasHärutöversärskilt i kap.

deanmärkasskall ocksåHärkap. 18.i attorganisationenringen av
smittskyddet.betydelsefulla uppgifter förmycketharenskilda läkarna

medsambandihärsärskiltinteredovisas utan tasarbeteDeras upp
ochåvilar dem bl.a. kap. 5iuppgifternaolikaredovisning de somav

6.kap.
april-periodengenomfördes underutvärderingStatskontorets

bl.a.har inhämtatsutvärderingenUnderlaget för1998.september ge-
Vidaremyndigheter.berördaförföreträdareolikamedintervjuernom

bl.a.med frågorenkätsmittskyddsläkaresamtligatillställdes omen
med andra aktörer. Härutöversamverkanochverksamhetorganisation,

landetsurvalföreträdare förmedintervjustudie ettgenomfördes aven
kommuner.
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16.2 Landstinget och smittskyddsläkarna

l 6.2. l Allmänt

Landstinget enligt Smittskyddslagen huvudman förär smittskyddet med
undantag för objektinriktade åtgärder och för sådana konkreta åtgärder

åvilar de enskilda läkarna enligt smittskyddslagens bestämmelser.som
I varje landsting skall enligt 6 smittskyddslagen§ finnas smitt-en

skyddsläkare den nämnd inom landstingetutses led-utövarsom av som
ningen hälso- och sjukvården. frågorI inte gäller myndighetsut-av som
övning skall smittskyddsläkaren verka under nämnden. Detta innebär
enligt förarbetena landstinget har det övergripande föratt ansvaret att
smittskyddet planeras och organiseras vilkasamt avgör resurser som
skall för verksamheten. direkta ledningenDen smittskydds-avsättas av
arbetet, verksamhetsplanering och organisation smittskyddsarbetet iav
detalj ligger däremot på smittskyddsläkaren.

Smittskyddslagen innehåller, bestämmelsernautöver smitt-om
skyddsläkaren, inte några regler hur smittskyddet inom landstingetom
skall Landstingenorganiserat. kan således själva bestämma hurvara
smittskyddet skall organiseras under smittskyddsläkarens ledning.

Vad landsting i smittskyddslagen gäller också kom-sägssom om
ingår i landsting. till ochinte Fram med utgången 1998muner som av

fanns 23 landsting och s.k. landstingsfria kommuner3 Malmö, Göte-
borg och Gotland med för hälso- och sjukvård. Antalet smitt-ansvar
skyddsenheter vid tidpunkten för Statskontorets enkät till smitt-var
skyddsläkarna emellertid Anledningenendast 24. härtill Malmö-attvar
hus läns landsting och Malmö stad hade funktion fören gemensam
smittskyddsverksamheten sedan och1981 sammanslagningatt en av
smittskyddsenhetema vid Göteborgs kommun och Bohus läns landsting

den juli 1996. Fr.o.m. 1999 har landstingsindelningenägt l ändratsrum
på så Malmöhus läns landsting och Kristianstad läns landstingsätt att
sammanlagts till Skåne läns landsting och Göteborgs och Bohus läns

Älvsborgslandsting, läns landsting och Skaraborgs läns landsting sam-
manlagts till Götalands läns landsting.Västra Vid tidpunkt harsamma
Malmö och Göteborg de landstingen,in i vilka ocksåträtt utgörnya
regioner; Skåne och Götalandsregionen.Region Västra

l6.2.2 Smittskyddsläkarens organisation

I smittskyddslagen föreskrivs inte några särskilda behörighetskrav för
smittskyddsläkaren. Enligt förarbetena följer det skallnamnet attav va-

fråga läkare. Vidare förutsätts endast sådan läkareatt utsesra om en
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bakte-kliniskinfektionssjukdomar, ikunskaperhar tillräckliga omsom
smittskyddsläkare kan ivirologi. Endastklinisk utsesriologi eller i en

demycketpropositionenhärtill enligtSkäletlandsting. attärett av
för detbeslutsfattandet och ansvaretuppnåsvinster attgenomsom

smittskyddsläkarensamlas hossmittskyddsarbetetövergripande annars
hinderemellertid inte någotfinns mot attförlorat. Detskulle gåkunna

till läkareåvilar honomuppgifterdelegerarsmittskyddsläkaren som
myndig-till honom.organisatoriskt knyts Denpersonaloch somannan

smittskydds-smittskyddsläkaren enligtpåankommerhetsutövning som
personligensmittskyddsläkarenemellertid endastlagen får utövas av

förhindrad.självhan äreller hans närersättareav
smittskydds-förenar sinsmittskyddsläkarenhinderNågot mot att

proposi-infektionsklinik finns inte. Ividarbetemedläkartj t.ex.änst en
till-till följd häravkunde uppståolägenheternoteradestionen att men
hin-ställasmittskyddslageniförfinnasansågs interäckliga skäl att upp

smitt-Departementschefen förutsatte attordning.sådander mot en
heltidstjskulle innebära änst.landstingflestadeiskyddsläkartjänsten en

smittskyddsläkaredock fleraframgårutvärdering attStatskontoretsAv
HälftenVården.den ordinarieläkare inomverksamma aväven är som

smittskyddsläkare,deltidarbetadesmittskyddsläkarna envaravsom
50 %.och fem%80 %, 75sex

landstingsorganisationeniplaceringsmittskyddsenhetensVad avser
tillknutetfem fallsmittskyddsarbetet iutvärderingenframgår att varav

och ilaboratoriumbakteriologiskttillfalltvåinfektionsklinik, i etten
kommun,Gotlandsdessa fall,Ihygienavdelning. ettfall tillett aven

enheter18alternativ.samtligatillknutetsmittskyddsarbetet trevar
frågakunde härDetorganiserade på t.ex.sätt.annat varauppgavs vara

ingickdenbasenhet,utgjorde attSmittskyddsenhetenatt egenenom
sjukhushygien.samlokaliserad meddenellerstabsorgan att varettsom

omräknatuppgicksmittskyddsläkarorganisationenitjänsterAntalet
116upprätthöllsvilkatjänster,sammanlagt 93tillheltidstjänsteri av

organi-smittskyddsläkare. övrigaDenanställdadeanställda. 24 varav
Vid sjusmittskyddsläkama.olikademellanskilde sigsationen stort av

storstadsområdena,deidäribland enheterna tresmittskyddsenhetema,
biträdandeHeltidstjänstersmittskyddsläkare.biträdandefanns som

enheter.storstadsområdenasvidendastförekomsmittskyddsläkare
hadesmittskyddsläkare,biträdandesaknadeSmittskyddsläkare, er-som

anställningsförhâl-någothade intefrånvaro ersättarenvidsättare men
sjuksköterskorfanns totalt 40Vidaresmittskyddsenheten.lande vid

detuppgifter. Bland dessaadministrativamedanställda28 varsamt
Vid vissaSmittskyddsenheten.viddeltidpåtjänstgöringVanligt med

yrkeskatego-andraförekomstorstadsornrådena, ävenfrämst ienheter,
nedan.rier, se
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Antalet anställda vid de olika smittskyddsenheternas varierade mel-
lan två och tjugotvå anställda. Störst personalresurser hade smitt-
skyddsenheterna i storstadsregionerna. Smittskyddsläkaren i Stock-
holms läns landsting hade tjugotvå anställda, däribland smittskydds-en
läkare, biträdande smittskyddsläkare,tre sjuksköterskor, socio-sex en

psykolog och jurist. Vid Smittskyddsenheten i Göteborgsnom, en en
stad/Bohuslandstinget fanns smittskyddsläkare, två deltidstjänstgö-en
rande smittskyddsläkare, fyra sjuksköterskor som tillsammans upprätt-
höll 2,8 tjänster, anställd med administrativa uppgifter och kon-en en
sulent. Smittskyddsenheten i Malmöhus läns landsting bestod av en
smittskyddsläkare, biträdandetvå smittskyddsläkare, två sjuksköters-
kor, Övrigasocionom och anställd med administrativa uppgifter.en en
smittskyddsenheter hade mellan två och fem anställda.

Variationer i de olika smittskyddsenheternas beror bl.a. påresurser
det föreligger skillnader det gälleratt invånarantalnär dei olika lands-

tingen. uppgifterFör landstingensnärmare resursanvändning hänvi-om
till kap. där smittskyddsorganisationens18 kostnader behandlas.sas

Vidare fanns kontaktläkares.k. i varje kommun i tio landsting och
vid varje vårdcentral fem landsting.i landstingI "annanattsex uppgavs
organisation" fanns, kontaktläkare vid varje primärvårdsornråde.t.ex.
Isex landsting saknades kontaktläkare med smittskyddsansvar. Dessa
s.k. kontaktläkare har till uppgift lokalt biträda Smittskyddsläkarenatt i
hans arbete.

16.2.3 Närmare smittskyddsläkarens uppgifterom

Smittskyddsläkaren har enligt smittskyddslagen flertal uppgifterett av
både allmän och myndighetskaraktär. De allmänna och grundläg-art av
gande uppgifterna behandlas i smittskyddslagen.7 § De myndighetsut-
Övande uppgifterna består bl.a. i och ändrapröva meddelade förhåll-att
ningsregler och besluta vissa tvångsåtgärder. Dessa uppgifter harom

berörts i kap. och följandenännare 7 I det redogörs därför främst
för smittskyddsläkarens allmänna uppgifter enligt 7 § smittskyddslagen
och för dennes samverkan och samarbete med andra aktörer på smitt-
skyddets område.

Smittskyddsläkaren har enligt 7 § smittskyddslagen planera,att
och leda smittskyddet.organisera Landstinget drar nämntssom upp

riktlinjerna för och anslår medel till smittskyddsverksamheten. Den
uppgift ankommer på smittskyddsläkaren i detalj planeraär attsom mer
och organisera verksamheten liksom ha den direkta ledningenatt över
smittskyddsarbetet. förarbetenaI härvid bl.a. smittskydds-attanges
läkaren vid epidemisk spridning smitta har ledningenatt ta överen av
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ochdirektivrätt miljö-smittskyddsarbetet. Någondet samlade mot t.ex.
Smittskyddsläkarendockhan inte.eller läkare harhälsoskyddsnämnder

smittskyddet.likformighetsamordning ochverka förskall vidare av
påolika aktörers verksamhetsamordnafrämstinnefattarDetta att

bedömningsgrun-förverkaochsmittskyddsornrådet att gemensamma
före-förskall han verkahandlande. Härutöverenhetligtder och attett

åtgärderförebyggandepåexempel ärvidtas. Ettåtgärderbyggande
informa-ochexempel upplysningAndra ärvaccinationer.arbetet kring

mångakan på olika IInformationen sätt.allmänheten.tilltion ges
förekommeroch radio.i DetSmittskyddsläkarenframträder tvlandsting

informationsbroschyrer,producerarSmittskyddsläkarenockså att
tidskrifter.ochlokala tidningarpublicering iför utskriver artiklar ger

epidemiplaner.upprättandetocksåhöråtgärderförebyggandeTill av
andra.medutföras i samarbetekanarbetetförebyggande ävenDet

preventivtförsärskilda handlingsplanerexempeltillhärpåExempel är
landetsAllas.k. STD-grupper.ocksåfinnsflertal länhivarbete. I ett

tillhar"STRAMA-grupper"vidare ideltarsmittskyddsenheter som
bakterier.antibiotikaresistentaspridninghindrasyfte att av

följafortlöpandesmittskyddsläkarenför äruppgift attytterligareEn
Övervakning anmälningspliktigadelandstinget.smittskyddsläget i av

inträf-de anmälningarpåbyggersmittskyddslagensjukdomarna i av
Smittskyddsläkarensläkarebehandlande gör.sjukdomsfallfade som

anmäl-dessautsträckningitillgodosesinforrnationsbehov stor genom
Statskonto-enligtfår emellertid,smittskyddsläkareallaningar. Nästan

påsjukdomar sättäven t.ex.smittsamma annat genomret, rapporter om
labo-sjukvården,ochhälso-personal inomfrånmeddelandenmuntliga

enskilda.från Detoch uppgiftermediainformationratorierapporter,
infor-frivilligorganisationerochdaghemskolor,förekommer även att

imöjlighetharSmittskyddsläkaren också attsmittskyddsläkaren.merar
smittskyddslagen§bestämmelsen i 8stödmedenskilda fall upp-av

miljö-fullgör uppgifter inomnämnderkommunalafrånlysningar som
verksammaandraochläkarefrån ärhälsoskyddsområdetoch samt som

sinafullgöradet forbehöverhansjukvården attochinom hälso- om
ingårarbeteSmittskyddsläkarenssmittskyddslagen. Iuppgifter enligt

influensa,beträffandesmittskyddslägetövervaka t.ex.övrigtiäven att
och immu-vaccinationstäclming skolanibakterier,antibiotikaresistenta

polio.ochstelkrampdifteri,avseendenitetsläget
nämnderkommunalahjälpaocksåskallSmittskyddsläkaren som

ochläkarehälsoskyddsområdet,ochmiljö-fullgör uppgifter inom
smittskyddsarbete.smittskyddet derasiverksammaandra inomärsom

smittskyddsläkaren,viktdetframhålls attär storförarbetenaI att av
verksammaandrabiträderområdet, ärsakkunskap påbesitter somsom

smittskydds-hjälp sittbehöver idenochsmittskyddetinom att som
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arbete har få sådanrätt smittskyddsläkaren.att Att undervisa berördav
hälso- och sjukvårdspersonal hälsoskyddspersonal smittskydds-samt i
frågor uppgift för smittskyddsläkaren.är Undervisning ochen annan av
information till ovannämnda yrkesutövare kan på olika sätt t.ex.ges

telefonrådgivning, föreläsningar i olika frågor, besök igenom pri-
märvården och anordnande utbildningsdagar. De flesta smittskydds-av
läkare dessutom med viss regelbundenhet informationsbladutger som
distribueras till vårdcentraler, infektionsmottagningar m.fl. Enligt Stats-
kontorets har samtliga smittskyddsläkare medverkatrapport i undervis-
ning hälso- och sjukvårdspersonal och alla inästan undervisningav av
hälsoskyddspersonal. Vidare har de, bortsett från några få smittskydds-
läkare, medverkat i undervisning personal, bl.a. polis, rädd-av annan
ningstjänst, socialtjänst, kriminalvård, daghemspersonal och personal
inom livsmedelshanteringen.

Smittskyddsläkaren skall också lämna allmänheten råd och upplys-
smittskyddsfrågor.ningar Enligt denna bestämmelsei skall smitt-

skyddsläkaren lämna enskilda information i smittskyddsfrågor. Oftast
det den enskildeär initiativ till kontakten. Smittskyddsläkarenstarsom

uppgift information till krets fallerstörre egentligen inatt underge en
bestämmelsen förebyggande åtgärder. Slutligen skall smittskydds-om
läkaren verka för effektivti övrigt smittskydd.även Bestämmelsenett
innebär generellt åliggande påävenett att annat sätt än som ovan
beskrivits för effektivtverka smittskydd.ett

l6.2.4 Samverkan

Ett effektivt smittskydd ställer krav samarbete och samordning.
I smittskyddslagen har därför tagits in bestämmelse, före-12 varien
skrivs bl.a. smittskyddsläkarna deoch kommunala nämnderna skallatt
samverka med varandra och med myndigheter, behandlande läkare och
andra bedriver verksamhet betydelse för smittskyddet.som av

När det gäller smittskyddsläkarnas kontakter med andra aktörer in-
smittskyddet enligt Statskontoret smittskyddsläkamas kontakt-om var
omfattande. Kontaktema generelltnät med infektionskliniker,tätastvar

behandlande läkare, mikrobiologiska laboratorier, sjukhushygien och
SMI. Vad gällde kontakter med lokala ellernärmare regionala organ
hade alla smittskyddsläkarenhetema kontakt infektions-medutom en
klinik vecka. Med behandlande läkare ochvarje mikrobiologiska labo-
ratorier hade respektive enheter kontakt21 20 varje vecka. Drygt hälf-

enheterna 14 kontaktfrekvens,ten dvs. kontaktav uppgav samma var-
vecka, det gällde sjukhushygien, nio enheternär det gällde miljö-när
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gällde kontaktläkare ochsåvittenheteroch åttahälsoskyddskontoroch
distriktssköterskor.

månad;förekom kontaktföljande varjeframföralltMed ung-organ
och hälso-länsveterinärer, miljö-media,lokaladomsmottagningar,

distriktssköters-och"STD-mottagningar"vidskyddskontor, kuratorer
gälldegånger år","någrakontakterdvs.kontakter,Sporadiskakor. per

polismyndighet,lokalberedskapsplanering,landstingetsförsta handi
försäk-allmänsocialtjänsten,kanslier,civilbefálhavarensmiloläkare,

och flyktingrnottagning.miljöskyddlänsstyrelsensringskassa,
myndig-nationellakontakterna medifrekvensengällerhärefterVad

denförekomMed SMIföljande. tätasteframgårheter rapportenav
institutetmedsig ha kontaktsmittskyddsenheterkontakten. 16 uppgav

medkontakthadeenheterövrigamedan attveckavarje angav man
enheterSocialstyrelsen hade tvågällerdetmånad. Närinstitutet varje
enheteroch 10varje månadkontaktenheter13vecka,kontakt varje

övervägande antalet enheter attår.gångerkontakt några angavper
Veteri-Jordbruksverket, StatensFolkhälsoinstitutet,medkontakterna

gångerägde någraLivsmedelsverketochanstaltnärrnedicinska perrum
ar.

kontakt-% den angivna75smittskyddsläkareflertaletEnligt var
förangelägna kontakternaför huruttryckocksåfrekvensen ar-ett var

tidenkunde varierakontaktmönstret överdockframhöllsbetet. Det att
dagligen.kunde utnyttjasiblandkontaktadessällanoch aktöreratt som

kontakternaLivsmedelsverket ansågsaktörerMed vissa t.ex. an-som
medkontaktenförhållande gällde ävenDettaförekom.degelägna när

ske ikundesamarbetemed vilkenlänsstyrelsen,vidlänsveterinären
djur. En-sjukdomar hoseller smittsammalivsmedelrördefrågor som

skall länssty-länsstyrelseinstruktionmed12581997:förordningenligt
sakområ-bl.a.sakornråden, inomantalinomlänsexperterrelsen ha ett

frågor.och allmänna veterinäradjurskyddlivsmedelskontroll,fördet
ske ienligt Statskontoretskunde rapportlänsveterinärenmedSamråd

frågor.konkretastrategiskaövergripandesåväl som
på smitt-och andra aktörersmittskyddsläkarenmellanSamarbetet

allmänhetutvärdering iStatskontoretsenligtfungeradeskyddsornrådet
infek-läkare,med behandlandekontakternaSärskilt välbra. angavs

hälsoskydd ochmiljö- ochprimärvård, kommunernastionskliniker,
ochoch praktiskthandlades snabbt när-Frågorfungera.Skolhälsovård

underlättakontaktnät ansågsomfattandeochheten till aktörerna ett
infektionsklini-tillnärhetlokalmässigmöjliggjordeVidaresamarbetet.

ingripan-snabbakontakter ochlaboratorierbakteriologiska tätaker och
den vid hot.
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16.3 Särskilt huvudmannaskapet förom

smittskyddsläkarorganisationen

I Statskontorets uppdrag har också ingått utvärdera smittskyddsläka-att
förhållande till landstinget bl.a. belysa för- och nack-rens attgenom

delar med ha smittskyddsläkaren inordnad i landstingsorganisatio-att
I enkäten till smittskyddsläkama ingick därför frågor för- ochnen. om

nackdelar med landstingskommunalt respektiveett statligt huvud-ett
mannaskap för smittskyddsläkama. frågorDessa besvarades 23av av
smittskyddsläkama. Samtliga svarande smittskyddsläkare för-uppgav
delar med nuvarande huvudmannaskap. Drygt tredjedel såg inteen
några fördelar med statligt huvudmannaskap.ett

De fördelar med nuvarande huvudmannaskap som angavs var sam-
manfattningsvis följande. framhöllsDet det viktigt verkaatt attvar
inom organisation del medaktörema eftersomstorsamma som en av
detta leder till smidigt och bra samarbete. Det ansågs fördelett vara en

Smittskyddsenheten del sjukvården eftersomatt detta underlät-är en av
kommunikationen, insynen och samverkan medtar bl.a. behandlande

läkare, kliniker och laboratorier. Eftersom många smittskyddsläkare
samtidigt kliniskt verksamma uppfattades tillhörighetenär natur-som
lig. framfördesDet också viktigt så många olika funktionerattvara

möjligt hölls inom landstinget med hänsyn till dettaattsom samman
underlättar samordningen, då det gäller hygienuppgifter.t.ex. En annan
fördel med nuvarande huvudmannaskap närheten tillsom angavs var
den medicinska kompetensen. Närhet till landstingets ledande tjänste-

och förtroendevalda goda möjlighetermän få gehör förattuppgavs ge
verksamheten medföra korta beslutsvägar och mindre byråkrati.samt
Ytterligare fördel med nuvarande huvudmannaskap atten uppgavs vara
det underlättar rekrytering personal till smittskyddet och bättreav ger
möjligheter till fortbildning och utveckling.

Nackdelar med nuvarande huvudmannaskap sammanfatt-uppgavs
ningsvis följande. dubblaDen roll smittskyddsläkaren har ivara som
många landsting både behandlande läkare ochatt myndig-genom vara
hetsperson framfördes nackdel. Vidare framfördes det kanattvara en

svårt hävda oväld och integritet i liten ochatt organisationvara atten
verksamheten blir beroende politiska beslut, kan variera medav som
skiftande majoriteter landstinget.inom Vidare nuvarandeattangavs
huvudmannaskap medför variationer mellan smittskyddsenhe-stora

i landet det gäller arbetssättterna när och arbetsinnehåll.resurser,
Ytterligare nackdel flestade landsting relativtatt småärangavsen vara
och inte når till det befollcningsunderlag erfordras för kun-attupp som

bygga allsidig och effektiv smittskyddsorganisation. Detna upp en
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särskiltvidmakthålla kompetens, iskaffa ochsvårt attuppgavs vara
hänseende. De små landstingenoch juridisktadministrativt angavs

smittskyddsorganisationbyggasvårighetervidare medföra att upp en
med beredskap.ständig

huvudmannaskapmed statligtfördelarDe ett var sam-som angavs
framhölls den dubbla roll vissaföljande.manfattningsvis Det att som

och myndighets-försvinna tydligareskulleharsmittskyddsläkare en
huvudmannaskapstatligtskapas. Ettkunnafunktion skulle angavs

ochlikfonnighet i myndighetsutövningentillmöjlighetkunna störrege
statligtsamordning.för Detbättre ettöka förutsättningarna attuppgavs

allsidigmöjlighet byggaskulleocksåhuvudmannaskap att upp enge
ärendehanteringmed enhetligsmittskyddsorganisationeffektivoch

fördelekonomi.enskilda landstingets Endetoberoendeär upp-avsom
till ochbättre kansmittskyddsintressenobjektiva tasatt varagavs vara

fonnrepressalier iellerpåtryckningarekonomiskarisken föratt av
huvud-framfördes också statligtDetelimineras. ettminskade anslag att

samordnandeåtgärdernationellavidöverlägset t.ex.mannaskap är som
med ickesamverkanVidarevaccinationsstrategier. attuppgavsav

ochverksamheter skulle ökaochmyndigheterlandstingskommunala att
skulle förbättras ytterligare.och SMISocialstyrelsenmedsamarbetet

sammanfatt-huvudmannaskapstatligtmedNackdelar ett uppgavs
framför allt nackdel ståföljande. Det attningsvis vara enangavsvara

smittskyddsläkarna hareftersomlandstingsorganisationen ettutanför
Farhågordelar organisationen.med övrigasamarbeteomfattande av

anknyt-det fannsskulle öka inteisoleringförframfördes riskenatt om
stånd nödvän-bli tillskulle svåraredetochsjukvårdentill attning att

uppenbarframfördes det finnsnackdeldigt samarbete. En var ensom
huvudmannaskapvid statligtoch byråkratiförrisk centralstyming ett

svårig-från verklighetenfjärmadessmittskyddsarbetet p.g.a.samt att
huvud-statligtför arbetet. Ettförutsättningarnalokalaheter deatt se
mellanuppstårskiljelinjemedföraockså attmannaskap enuppgavs

be-Vidaresmittskyddsarbetet.praktiskaoch detledning och planering
för minska smitt-samarbetetproblem ifarades administrativa att

spridningen.

Socialstyrelsen16.4

smittskyd-smittskyddslagen tillsynenligt 65 §har överSocialstyrelsen
uppgifternaSocialstyrelsen för in-harStatskontoretsdet. Enligt rapport

nationellasmittskyddssektion deninomorganiseratsmittskyddet enom
detillsynsenheten skild från regio-nationella ärtillsynsenheten. Den

Smittskyddssektionentill antalet.tillsynsenhetema,nala är sexsom
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leds sektionschef, infektionsläkare och Socialstyrelsensärav en som
specialsakktmnig smittskydd.i Sektionen består härutöver ytterli-av

infektionsläkare, jurist och samhällsvetare. Vid behovgare ut-en en en
nyttjas också den nationella tillsynsenhetens jurist.

Socialstyrelsens tillsynsansvar omfattar all verksamhet bedrivssom
myndigheter andraoch har ålagts enligt smittskydds-ettav som ansvar

lagen. fullgöraFör kunna sin tillsynsverksamhet har Socialstyrelsenatt
få tillgång till de handlingar och upplysningarrätt behövsatt samtsom

inspektera den smittskyddsverksamhet bedrivs. kanatt De blisom som
föremål för sådan inspektion de har särskilda uppgifter inomär som
smittskyddet, nämligen smittskyddsläkare, kommunala nämnder med
uppgifter miljö- och hälsoskyddsområdetinom hälso- och sjuk-samt
vårdspersonal. Socialstyrelsen har vidare befogenhet meddela deatt
förelägganden behövs för lagen eller de föreskrifter med-attsom som
delats lagen efterlevs. föreläggandemed stöd Ett får förenas medav
vite.

Socialstyrelsen får också med stöd 69 § smittskyddslagen ochav
10 § smittskyddsförordningen meddela föreskrifter frågor inomom

gäller Medsmittskyddet inte vaccination. stöd i denna bestäm-som
melse utfärdathar Socialstyrelsen bl.a. "Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd tillämpningen smittskyddslagen SOSFSavom
1989:18". Socialstyrelsens uppgifter ingår också fattaI beslut iatt en-
skilda fall kostnadsansvar vid tillämpningrörande bestäm-statens av
melserna smittskyddslagen.kostnadsfria förmåner iom

Enligt tillsynsverksamhetenStatskontorets viktigutgörrapport en
del arbetsuppgifter. Tillsynsresorsmittskyddssektionens förgörs attav

hur smittskyddet fungerar i praktiken. Ibland kan den direkta tillsy-se
uppmärksammas vilketmedföra problem i sin kan leda tillatt turnen

råd meddelas.föreskrift eller allmänt Föreskrifter allmännaochatt en
råd kan utfärdas med hänsyn till behovetockså sådana på grundav av
de föreligger sambanduppenbara risker i med vissa verksamhetersom
eller på grund vill skapa nationell strategi eller enhet-att man enav en
lig tillämpning. Anmälningar från bl.a. patienter handläggs Social-av
styrelsens tillsynsenheter.regionala ärendenI innehåller frågorsom om
smittskydd, principiellsärskilt de karaktär, inhämtas dockär ut-om av
låtande från smittskyddssektionen. anslutningI till sådana ärenden
förekommer det Socialstyrelsen begär in uppgifter, del akteratt tar av
och också besöker aktuella kliniker.

experzfunktionSmittskyddssektionen har också innebär bl.en som a.
sektionen konsultinstansremiss- och i samtliga ärenden hosatt är

Socialstyrelsen frågor smittskydd och infektioner. En delrörsom om
sektionens kontakterarbete innefattar också med allmänheten ochav

med media. Vidare smittskyddssektionen Socialstyrelsen irepresenterar
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vilkamedmyndigheterAndraoch arbetsgrupper.nationellaflera organ
LivsmedelsverketJordbruksverket,förekommer ärsamarbeteviktigtett

tillsätterochinitierarSmittskyddssektionenLäkemedelsverket.och
smittskyddetförmångainomarbetsgrupper experterflertalockså ett av

olikairesulterar rapporter.arbeteområden,viktiga vars
smittskyddsläkarkontakter.vidarehar tätaSmittskyddssektionen

olikaiuppfattningSocialstyrelsensoftaefterhörSmittskyddsläkama
vid desmittskyddsläkamaträffar ävenSmittskyddssektionenfrågor.

påår. Itvå gångerhållssmittskyddsläkarkonferenser svarenpersom
Socialsty-framfördesSmittskyddsläkama atttillenkätStatskontorets

juridisksärskilt frågoristöd,brasmittskyddsläkama ett avrelsen gav
art.

Socialstyrelsenfrån utgöruppgiftenligtanmärkasskall attHär
enhet, smitt-1999januariden lfr.o.m.Smittskyddssektionen egenen

medicinalråd.enhetsschef ärledsEnhetenskyddsenheten. somav en

Smittskyddsinstitutet16.5

sammanställafortlöpandesmittskyddsförordningen8 §skall enligtSMI
ochsmittskyddslagen22ochenligt 20institutettillanmälningar

berördatillredogörelser för dessasändamellanrum utmed lämpliga
några iintehar institutetövrigtIveterinärer.ochläkaremyndigheter,

uppgifter.regleradesmittskyddsförordningenellersmittskyddslagen
förordningenstället iismittskyddetinomuppgifterSMI:s anges

särskildadeoch iSmittskyddsinstitutetförinstruktionmed1996:609
regleringsbreven.

detbevakauppgiftmedförvaltningsmyndighet attcentralSMI är en
blandsjukdomar män-smittsammafrågailägetepidemiologiska om
skyddetmedverka tillaktivt motinternationellt, attochnationelltniskor
frågorförstärks i dessaochupprätthålls samtsjukdomar sam-sådana

skallorganisationer. Institutetoch sär-myndigheterberördamedverka
smittsammabeträffandelägetepidemiologiskadetskilt informera om

hindrakantill åtgärderförslaglämnamänniskor,blandsjukdomar som
diagnostikenmedverka tillaktivtochsjukdomarna attspridningen av

skalloch snabb. SMItillförlitligblirsjukdomarnaepidemiskadeav
smitt-och utbildning inommetodutvecklingforskning,också bedriva
förförfogandestå tillcentralt attexpertorganskyddsområdet samt som

unikdiagnostikutföra natur.avgiftmot av
Verksamhetsmål for SMI:suppställsför 1997regleringsbrevetI

kvalitetsstöd,och utveckling,forskningsmittskydd,verksamhetsgrenar
härvid gällerVadförsöksdjursverksamhet.ochdiagnostikspeciell

effektivaretillmedverkaskall dennaSmittskyddverksamhetsgrenen en
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blandoch sjukdomarsmittsammabehandling smittaochspåming av
människor attgenom

det epidemiologiska läget inter-informeraochbevaka, analysera om-
föranledaåtgärder detta kanoch föreslånationelltochnationellt som

och organisationer,myndighetertill berörda
kunnamiljö för snabbtomgivandesmittrisker iidentifieratidigt att-

och smittsam-uppkomst spridningminskaförföreslå åtgärder att av
sjukdomar,ma

antimikro-hos mikroorganismerresistensutvecklingenbevaka mot-
biella substanser,

vaccinationstäclmingeninformeraochbevaka, analysera samtom-
och föreslå vaccina-befolkningsgrupperutvaldaiimmunitetsläget

tionsåtgärder.

också ordförande institutetsgeneraldirektör iSMI leds ärsomav en
med kansli enheter, bl.a.generaldirektören tiostyrelse. Under sorterar

bakteriologiska och den virologiska enheten.den epidemiologiska, den
smittskydd. Tillprofessorer i organi-anställda,SMI har 250 sexvarav

nämnder; Centrallaboratorienämn-rådgivandetvåsationen har knutits
epidemiologiska utvecklingenvilka denEpideminämnden, iden och

diskuteras och dessasmittskyddsåtgärder Ioch förslag till presenteras.
mikrobiologiska laboratoriema,företrädare för de smitt-närrmder finns

Ävenoch sjukhuskliniker. Socialstyrel-infektionsläkareskyddsläkare,
Epideminämnden. smittskyddet betydelsefulltFörrepresenterad iärsen

myndigheter, främstandra Socialstyrelsen,medsamarbete sker även
veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, JordbruksverketStatens

vidare flera närliggandeoch Folkhälsoinstitutet. SMI iär representerat
antal nationella nämnder, referens-styrelser och imyndigheters ett stort

och expertgruppengrupper
central roll det svenska smittskyddets kon-också iInstitutet har en

smittskydds- och forskningsorganisatio-andra länderstakter med bl.a.
olika former Sverige i WHO och seoch i EU närma-representerarner

internationella samarbetet i kap. 20.detre om
omfattande utåtriktad informations-också och utbild-SMI har en
smittskyddsornrådet. Sådananingsverksarnhet aktiviteterinom genom-

förs och högskolor,ofta samverkan med universitet andra myndig-i
heter hålls s.k.organisationer. Vidare SMI-dagar vilka olikaoch vid

behandlas för forskare,epidemiologiska frågor smittskyddsläkare och
laboratoriepersonal.

infektionsläget baserasSMI:s bevakning till del påstor rapporte-av
dennaring enligt smittskyddslagen. Utifrån bevakning och genom

utredningar kan expertråd ochutbrott SMI underlag till lokala,degeav
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uppgifterför olikaharnationella instanserochregionala ansvarsom
bevakningenepidemiologiska ärdendel iviktigsmittskyddet. Eninom

labo-mikrobiologiskainfektionskliniker,bl.a.medsamverkaockså att
också iföreliggerutvärderingenEnligtsmittskyddsläkare.ratorier och

smittskyddsläkarnamed bl.a.samarbetefortlöpandepraktiken näraett
väl.fungeratsom

institutetsframgårutredningsinsatserdirektagäller SMI:sVad av
fall tele-frånvarierade i vissadessaavseende 1997 attårsredovisning

kundeutredningsinsatsertillminuternågraunderfonrådgivning som
dvs. in-utredningsinsatser,betydandearbete. Mermånadersflerakräva

vid 22gjordes under 1997arbete, ut-dagskrävde minstsatser ensom
smittkällan bestämmas.kundefall18sjukdomar. Ismittsammabrott av

StatskontoretsSammanfattning16.6 av

bedömningar av

smittskyddsorganisationen
kommunala smitt-detfrågorskall erinrasInledningsvis att omom

berörs ikostnadseffektivitet inteochkostnaderskyddsarbetet samt om
18.och kap.hänvisas till kap. 9frågordessaBeträffandekapitel.detta

smitt-utvärderingenvisarbedömning attStatskontoretsEnligt
strukturellabra. Någrafungerar storaiskyddsorganisationen settstort

framkommithar heller inteoch detupptäckaskunnatproblem har inte
ända-skulleorganisation intenuvarandetyder pånågot att varasom

uppgiftsfor-ochförefaller denStatskontoretmålsenlig. Enligt ansvars-
och denlandstingsnivåncentrala nivån,denmellandelning finnssom
med deöverensstämmelseavvägd och ivälkommunala nivån vara

smitt-gällandeutgångspunkter förmotivgrundläggande nusom var
aktörernaoch samarbetetsamverkanutvärderingenEnligtskyddslag. är

Även samarbetetväsentligt väl.alltioch fungeraromfattandeemellan
bra.fungeraaktörermed andra synes

bedömsÄven huvudsaksåledes ismittskyddsorganisationenom
områdenlyft framutvärderingen vissaStatskontoret ifungera väl har

smittskyddsarbetetproblemfri. Såvittvarit helthardär bilden inte avser
skillnaderdet finnsStatskontoretkonstaterarlandstingsnivå att storapå

för likartadelösaresursinsatserlandstingensolika attmellan de upp-
mellansambandfinna säkertgårtroligen integifter, det ettattattmen

landsting.smittskyddssituationen i varjeochresursinsatsema
myndighet också i Stats-ställningSmittskyddsläkarens tas uppsom

konstaterarStatskontoretbedönmingar.sammanfattande attkontorets
rollendubblalandsting har denflerafortfarande ismittskyddsläkaren



SOU 1999:51286 Smittskyddsorganisationen

ställning myndighet.ha En-läkare ochbehandlandebådeatt somvara
behandlande läkare komma irolldärvid hansligt kanStatskontoret som

vilket medförasmittskyddsläkare, kankonflikt rollen attmed t.ex.som
självständighet förhållan-och iprioritetfår denintesmittskyddsarbetet

framhåller dennaocksåStatskontoretde till vården attavsetts.som
rättssäkerhetssynpunkt.fråntveksamkandubbla ställning även vara

Socialstyrel-ansvarsfördelningen mellanochuppgifts-Beträffande
och välhuvuddrag klarsina ävendenna iframståroch SMI somsen

föreligger oklarhe-Emellertid vissaarbetet.praktiskafungerande i det
exempel fråganinstruktionspunkter. Ettbeträffande vissa ärbl.a.ter om

epidemiolo-utredagäller vissadetinitiativrättenhar attnärvem som
myndighe-konstaterar dockStatskontoretsakförhållanden.giska att

informella kontakter.utveckladeochsamarbetehar näraterna ett
statligafrågor rörande denfram vissaStatskontoretlyfterSlutligen

smittskyddsarbetet.uppföljningennationelladenochstyrningen av
sek-sjukdomarsmittsammaåtgärderpåpekar ärStatskontoret motatt

finns något centraltdet intefrågortorövergripande att organ sommen
Statskontoretinsatserna.ellersamordnahar för styraattansvaret

hartillsynsmyndighet inteSocialstyrelsenkonstaterar härvid att som
nuvarandesmittskyddet till-ledasamordna ochför samt attattansvar

Vidarestödjande. konstaterar Stats-rådgivande ochhög gradi ärsyn
överblick och kompetens det epide-inomkraft sinkontoret iSMIatt av

bestämmelser, kan påverkanuvarandeenligtmiologiska området, men
påpekar sammanfattande be-i sinStatskontoretsmittskyddet.inte leda

framförts synpunktergångutredningsarbetetsdömning underdet attatt
smittskyddetökat förbordenationell nivåpå ta ettstaten ansvar men

behövs förstärktdet styrningfråganframhåller samtidigt att en avom
smittskyddsarbete diskuteras.kankommunernaslandstingens och

uppföljningen smittskyddsarbetet visarnationellaBeträffande den av
materialsvårigheter sammanställadet finnsvidare utvärderingen attatt

derassambandet mellan smittskyddsåtgärderna,för få kunskaperatt om
Statskonto-sammanhänger enligtbristerkostnader effekter.och Dessa

finnsfrån statsmaktemas sida kla-det intebl.a. medbedömning attrets
alla aktörer.uppfoljningskrav påra
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ekonomiskaenskildesDen17

förmåner

vidförmånerEkonomiska17.1

vidbehandlingochvårdundersökning,
sjukdomsmittsam m.m.

smittskyddslagenenligtFörmåner17. l l
.

förförmånerkostnadsfriabestämmelserfinnssmittskyddslagenI om
stycketförstasjukdom. Enligt 63 §samhällsfarligvidden enskilde
behövsoch behandlingvårdundersökning,allsmittskyddslagen är som

enskildeför densjukdom gratissådansmittskyddssynpunkt vidfrån
gäller såvälKostnadsfrihetensjukvård.ochhälso-landstingetsinom

samhälls-smittadpatientenutreda ärförundersökning att av enom
krävs. Enbehandling därefterochvårddenfarlig sjukdom somsom

från smitt-åtgärden behövsdockförutsättning attgrundläggande är
begränsadförfår detta inteförarbetenaEnligtskyddssynpunkt. ges en

tillkan ledaalla åtgärdergällaskallkostnadsfrihetentolkning utan som
Sjukdomhålls tillbaka.ellerminskarupphör,smittsamheten somatt

liksomsamhällsfarliga sjukdomenmed densambandinte har något
harefter det sjukdomenuppträderkomplikationerskador och attsom

skallsmittsamhetenpåverkarinteellersmittsamupphört att somvara
sjukvård.ochhälso-medföra gratisdäremot inte

begrän-kostnadsfrihetenprivatläkareåtgärder ärdet gällerNär av
förundersökningsmittskyddslagenstycketandra attär§sad. Enligt 63

gratis församhällsfarlig sjukdomsmittadutreda någon är enavom
omfattas däremot intebehandlingvård ochEfterföljandepatienten. av

kostnadsfrihetförutsättning förytterligareSomkostnadsfriheten. en
1993:1651enligt lagenersättningifråga fårgäller läkarenatt om

LOL.läkarvårdsersättning
stycketregleras tredjeläkemedel i 63 §förkostnaderenskildesDen

läkemedel från smitt-behövsstadgassmittskyddslagen, vari att som
gratis.samhällsfarlig sjukdombehandlingskyddssynpunkt vid ärenav

Även bestämmelsen inteförarbetenailäkemedelsåvitt gäller attanges
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leder tillläkemedeltolkning.begränsad Förutomfår för somges en
minskar smittsamhetenläkemedelocksåsmittfrihet omfattas som ge-

tillväxt.eller desshämmamängden smittämnenedbringat.ex.attnom
förskrivits läkareläkemedlet in-gällerKostnadsfriheten oavsett avom

privat verksam läkare ochsjukvård ellerhälso- ochlandstingets avom
ellerenligt LOLfår ersättningdenoavsett senareom

omfattabegränsats tillhari 63 §förmånernakostnadsfria attDe
försäk-1962:381 allmänlagenenligtsjukförsälcradedem är omsom

bosatta iutländska medborgaresvenska och ärring AFL, dvs. som
andra utlänningar sökerasylsökande och vissaSverige. För uppe-som

finns bestämmelserskyddbehovde ihållstillstånd för äratt omav
smittskyddslagen i för-åtgärder enligtvård ochbl.a.kostnadsfrihet vid

för utlänningar. Härvårdavgifter vissa1994:362ordningen m.m.om
1408/71förordning EEGrådetsuppmärksammasskall också att nr

egenföre-social trygghet anställda,förtillämpning närsystemenom av
flyttar gemenskapen medförinomfamiljemedlemmareller derastagare

lagstiftning bosättning landet inte kannationell ibl.a. krav iatt ett
omfattas förordningen.beträffande demupprätthållas avsom

redovisade förrnânema enligt 64för de §Kostnadsansvaret ärovan
Landstingetmellan landstinget ochuppdelatsmittskyddslagen staten.

vårdundersökning, och behandling inomkostnader förförsvarar
för undersökning privatläkareoch sjukvård ochlandstingets hälso- av

för läkemedel förordnats inomenligt LOLfår ersättning samt somsom
kostnadersjukvården. övriga Hitden och Förhälso- staten.svararegna

förskrivits privatläkare.hör för läkemedel Härutöverkostnader avsom
smittskyddsförordningen för kost-andra stycket§enligt 7statensvarar

behandling, dock läkemedel,vård och intenader tör undersölming, av
enligtsjukförsälqad AFL läkaren privatpatient inte ärär omen som

enligt visar han har kun-verksam ersättning LOL inteoch har samt att
för de kostnader skallfå Ersättningbetalt patienten. statennat somav

Socialstyrelsen.för utbetalassvara av
omfattas rådets EEGsjukvård förordningFör hälso- och som av

för social trygghet anställ-1408/71 tillämpning närsystemennr avom
familjemedlemmarda, deras flyttar inomegenföretagare eller gemen-

från sjukförsäkringen för-skapen landstingen ersättning enligtfår
ordningen l994:2053 vissa ersättningar i internationella för-om
hållanden och kommuner från sjukförsälqingenlandsting enligttill
lagen försäkring.1962:381 allmänom
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bestämmelsernaNågot tillämpningen avom

opubli-del, däriblandkommittén tillkommituppgifterEnligt de ensom
för-Socialstyrelsenuppdragpåutredningfråncerad omrapport aven
kansmittskyddslagens tillämpning,vidkostnadsansvaretdelningen av

kostnads-frågordet gälleruppstågränsdragningsproblem närsvåra om
för patientenförmånergratisBestämmelsernafrihet för patienten. om

vidvadtolkatsha än avsettsfall snävtvissavidare i sommersynes
lagens tillkomst.

kostnadsfrihetförförutsättningarna ärhuruvidaBedömningen upp-
hörandeeftereventuelltläkaren,enskildedenregelfyllda i avgörs av

smittskyddsläkar-smittskyddsbladens.k.Desmittskyddsläkaren. som
Detledning vid bedömningen.vissocksåkanföreningen enats geom

för kost-den skallhosemellertidliggeravgörandetslutliga svarasom
Socialstyrelsen.falleller i vissalandstinget statennaden, dvs. genom

frågan.beslut fattas ipå detklagasaknarPatienten rätt att som
förgratisläkemedel skallvilkaförteckningNågon över varasom

Socialstyrelsensfinns inte.smittskyddslagenenligtden enskilde upp-
Socialstyrelsenbeslututtryck detillkommerfattning frågani genom

rörandemedicinsk dokumentationpåoch byggerfallfattar enskildai
harSocialstyrelsensmittsamheten.gällerdeteffektläkemedels närett

frågan.vetenskapliga råd istyrelsenshöramöjlighetäven att
omfattas kost-läkemedelhuruvidarörandeBedömningama ett av

varitApoteksbolaget intefrån bl.a. ABuppgifterharnadsfrihet enligt
råder harskilda uppfattningarförhållandetlandlet.enhetliga i Det att

det inteapoteket bedömerledla apotek,kunnat till attbl.a. ettatt om
Socialstyrelsen, intefråga ellerbetalt landstinget ifåkommer att avav

läkarenförslcrivandedenläkemedellämnarkostnadsfritt trots attettut
gratis.det skallpåangivit receptet att vara

enligtläkarundersökningvidFörmåner17.1 m.m.

livsmedelslagstiftningen

pålivsmedelslagstiftningen kravställs ismittskyddslagenLiksom i
sprids. Enligtförhindra smittafall förvissaläkarundersökning i attatt

ochskall läkarundersökning1971:807livsmedelsförordningen§32
med livsmedelshanteringsysslarden ärhälsokontroll, somsomannan

bekostasLivsmedelsverket,föreskrifterenligtgenomgåskyldig att av
med livs-sysslarlivsmedelsverksamheten. Denden driver somav som

läkarundersök-skyldig genomgåocksåkanmedelshantering attvara
hälso-vanligtvis milj ochtillsynsmyndigheten,ning på uppmaning av

under-nämnd. Kostnaden för sådanmotsvarandeskyddsnämnden eller

SmittskydddeA19061910
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myndighetenförordning bestridassökning enligt 33§skall avsamma
smittskyddslagen.enligtden inte ersättsom

lagstiftningenligtförmånerVissa17. l annan

sjukvårdsförmåner föravgiftsfria vissa1993:332lagenI m.m.om
avgiftsbefrielse vidfor denbestämmelserhiv-smittade finns somom

hivinfektionsjukvården fåtthälso- ochsvenskadenbehandling inom
förmåner gällerblodprodukter. Dessablod ellervid användning av

hivinfektion desådanfåttfalli vissaäven person omavsompersoner
varandraeller sammanbott medvarandramedgiftaeller har varitär un-

Fönnånema, sjuk-förhållanden.äktenskapsliknande ersättsder avsom
omfattas lagendeförsäkringen, innebär i princip äratt personer som av

sjukhusvård, och läkeme-för tandvårdavgifterbetalabefriade från att
1988:1465lagenocksåsammanhang kandel. detta nämnas attI om

innehåller särskilda bestäm-närståendevårdförledighetochersättning
för vårdarledighet närståendeochersättningmelser tillrätt ensomom

påsmittats ovannämnt sätt.person som
vårdavgifter för utlänning-1994:362 vissaFörordningen m.mom

vårdavgift bl.a. ansöktden debestämmelserinnehåller som somomar
eller skyddsbehövande i övrigt iflyktingaruppehållstillstånd somom

förordningbetala. Enligt 4 nämndaskall §bemärkelseutlänningslagens
för vård och åtgärder enligterläggasavgift inteskall dock någon

bland de utlänningaruppmärksammasskallsmittskyddslagen. Här att
ansöktingår utlänningarförordningenomfattasinte omsomavsom

särskilda tillståndoch skäl medgettsuppehållstillstånd i Sverige som av
de s.k.De härmedan ansökanhärvistas prövas. äratt som avses

anhöriga till be-regelvilka ianlcnytningsfallen, är nära sompersoner
kommun. dessa före-uppehållstillstånd och tagits Förviljats emot av en

avgiftsfrihet vid åtgärder enligtvård ochnämndaligger alltså inte ovan
smittskyddslagen.

och behandling vid gonorré, klamydia-undersökningRätt till gratis
utländska tillhör han-svenska och sjömäninfektion syñlis haroch som

1968:235 med särskilda bestämmelserdelsflottan förordningenenligt
behandling vidundersökning och sjömän smittsam-vissagratis avom
ansluter till internationell överenskom-Förordningensjukdomar. enma

Sverige ratificerat.melse den december 1928 Varjei Bryssel l som
med utlandet skall områdelandsting för trafik inom sittmed hamn sva-

och behandling. Förordningen innehållerför undersökningnämndara
befälhavarerörande vad iaktta förockså bestämmelser harvissa atten

information och undersök-fartygspersonal skall få gratisnäratt om var
sjukförsäkradkan fås. Om sjömannen intening och behandling är en-
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behandlingundersökning,förkostnadernaförligt AFL statensvarar
enligtför kostnadernalandstingenfallläkemedel.och I annat svarar

för kostnadernaErsättningensmittskyddslagen.ibestämmelserna som
uppgift frånSocialstyrelsen. Enligtutbetalasförskallstaten avsvara

fall därförekommit någotinte statensveterligendetharSocialstyrelsen
aktualiserats.kostnadsansvar

avstående frånvidErsättning17.2
förhindraförförvärvsarbete att

smittspridning

1989:225enligt lagenErsättningl7.2.l om
smittbäraretillersättning

förlorathaukdomsmittsamha atteller kan utanharDen antas ensom
lagenenligttill ersättningberättigadkanarbetsförmågasin vara

arbets-förlorat sinsmittbärare. Dentillersättning1989:225 somom
la-omfattas intesjukdom däremotsmittsamgrundförmåga på avenav

sjukpen-enligt såsomtill förmåner AFLhänvisadställetiärutangen
avsevärdeller bestående förvaraktignedsättningeneller ärning om-

sjukbidrag.respektiveförtidspensiontilltid -
förkan utgåtill smittbärareersättninglagenenligtErsättning om

resekostnader.och för Ensmittbärarpenning,forminkomstbortfall, i av
frågaiskall utgåsmittbärarpenning ärför attförutsättning att personen

enligtbeslutpå grundantingenförvärvsarbetemåste frånavstå av
meddelatsföreskrifterellerlivsmedelslagensmittskyddslagen, som

läkarundersök-grundpåocksåsistnämnda ellerlagstödmed av enav
syftar tillochinitiativ utrönapåföretas attning eget om per-somsom

sjuk-sjukdom eller harsamhällsfarligsmittadifråga är enav ensonen
otjän-livsmedel han hanterardylikt kanskada eller göradom, somsom

fat-endastsmittskyddslagen kanenligtbeslutmänniskoföda. Etttillligt
FörhållningsreglerBeslutet kansjukdom.samhällsfarligvidtas omavse

tvångs-kan ocksåarbete.från Detavstängningellerisoleringt.ex. avse
bes-eller tvångsisolering.omhändertagande Detillfälligtundersökning,

skyldighetkan gällalivsmedelslagstiftningenlut enligt t.ex.avsessom
livsmedels-arbetaförbud inomellerläkarundersökninggenomgå attatt

hanteringen.
smittbärarensbeloppmedSmittbärarpenning motsvararutges som

sjukförsäkringgrund frivilligsjukpenningtillägg påochsjukpenning av
fjärde-fjärdedels, halv ellerhel,kan utgåenligt AFL. Den tre ensom

gäller ersättningkarensdag intesmittbärarpenning. Någondels ut-utan
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ersättningsperioden. Vidare innehåller lagenfrån dagen igår första reg-
inkomstbortfallet.kompensation fördubbeller undvikandetill av

minskas med vissa lagen angivnasåledes iskallSmittbärarpenningen
enligtföräldrapenningförrnånerellersjukpenningförmåner, t.ex.som

arbets-enligt lagen 1976:380eller livräntasjukpenningAFL eller om
tid.förmånema förutsträckningdeni utgesskadeförsäkring, samma

motsvarande förmåner påskall utgesAvräkning göras motäven som
innehåller också bestämmelselagstiftning. Lagenutländskgrund enav

smittbärarpenningenned eller dra inmöjlighetmedger sättaatt omsom
stöd smitt-förhållningsregler medföljersmittbäraren inte getts avsom

enligtsamband med beslutvillkor isärskildaellerskyddslagen
livsmedelslagstiftningen.

enligt la-formen ersättningden andraResekostnadsersättning är av
lagen föreligger till skäligEnligtsmittbärare.tillersättning rättgen om

hälso-med läkarundersökning,sambandresekostnader iförersättning
skermotsvarande åtgärd påellerbehandlingkontroll, vård, somannan

livsmedelslagstift-smittskyddslagen elleribestämmelsernagrund av
fallskälighetsprövning från tillefterbestämsErsättningenningen. en

avstå från förvärvsarbete. Rese-behovetfall och kan attoavsettutges
för kan enligtersättningutgår intekostnadsersättning utgesresanom

lagstiftning.annan
Ärenden till smittbärare handläggsersättninglagenenligt avom

skriftligen ochskallansökan ersättningförsäkringskassan. En görasom
det aktuella beslutet eller intygbifogas kopiatill skalldenna ettaven

ansökan smittbärarpenninginnehåll.beslutets Avsermed uppgift om
resekostnadsersättning skall istäl-läkarundersökning ellerför företagen

åtgärden.let bifogas intygett om
smittbärare har under tiden 1993-1996enligt lagenErsättning om

studiemiljoner kr år. 19934,4 Igenomsnittutgivits med i per enca
smittbärar-omkring 80 denuppskattadessalmonellarörande procent av

salmonella.sjukdomenersättning utges avsesom

föräldrapenningTillfälligl7.2.2

förvärvsarbete för vård smitt-avstå frånbehöverförälderEn avsom
enligt lagen tilltill ersättning ersättningförande barn har inte rätt om

föräldrapen-berättigad till tillfälligställetkan ismittbärare utan vara
ning enligt AFL.

förälder till tillfällig föräldrapen-harEnligt kap. 10 § AF L rätt4 en
föräldern behöver fråntolv och avstå för-fyllt årning barnet inteom

ellerbl.a. sjukdom hos barnet. Medsamband medvärvsarbete smittai
förutom de samhällsfarliga sjuk-enligt förarbetena,smitta häravses
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barnsjukdomarallvarligasmittskyddslagen,domarna enligt sommera
ocksåföräldrapenningTillfälligsprids.sjukdomen utgesmedför risk att

ellervid sjukdomförvärvsarbete smit-frånavståbehöverföräldernom
hemarbe-såvälkanvårdare. Denneordinariehos barnets envarata

kandaghemsläkting. Ettellerdagbarnvårdaretande förälder ensom en
frågadet måstevårdarejämställas med utanemellertid inte om en-vara

skild person.
60 da-fall kan under högstaktuellaföräldrapenning i utgesTillfällig

betalaskan ersättningtagitsdessa dagar utår. När utochbarngar per
och år. Dessabarndagar ersätt-60högstytterligareunder senareper

uk-vårdarensden ordinarieanspråk vididock inteningsdagar kan tas
dom eller smitta.

rådverkets Allmännarekommenderar iRiksförsäkringsverket
bestämmelserna tillämpas så ersätt-attFöräldraförmåner,1995:7, att

därför intesprida ochmisstänks smittabarnning betalas när ettävenut
ordinarie barnomsorgen.denfår vistas inom

aktualiseratshos barn hargrund smittapåersättningFrågor avom
förMalmöhus längjorts imed de insatser attbl.a. sambandi som

pneumokocker bland daghemsbam.resistentaförhindra spridning av
för-klargörande frånsmittskyddsläkareninhämtade ettInänmda län

pneumokocker utgjorde sådan smittaresistentasäkringskassan att som
tillfällig föräldrapenning.grundade tillkassans uppfattning rättenligt

förlusterkostnader ochförErsättning17.3

objektsmittskyddsingripandevid mot

m.m.

fullgörkommunala nämndsmittskyddslagen får denEnligt §34 som
förstöra gång- ochhälsoskyddsområdet låtamiljö- ochuppgifter inom

föremål personligandraochhusgeråd, möbler natursängkläder, av
nödvändigt för hindradetsällskapsdjur,avliva ärlåta attsamt om

skä-Nämnden skall därvid betalasamhällsfarlig sjukdom.spridning av
beslut förstoring. Enligtdrabbatstill denlig ersättning ettav omsom
och kontakterkommitténs Statskontoretsbl.a. vidvad framkommitsom

olika jfr kap. 9i kommunerhälsoskyddsförvalmingamamed miljö- och
haknappastförstoringbestämmelsentorde använts.om

sällskapsdjur avlivats regleras inte idåersättningFrågan ettom
1956:296förordningen ersättningstället iismittskyddslagen utan om

för förhindra spridningvid ingripandenfallfrån i vissa attstaten av en
skall bestämmelsernedan. erinrasse Härsmittsam sjukdom attom

riktade också finns ismittskyddsåtgärder djurvidersättning motom
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bekämpande1984:306och förordningen1980:369epizootilagen om
jfr kap. 9.djursalmonella hosav

fall vidfrån vissa1956:296 ersättning iförordningenI statenom
sjukdom finnsspridning smittsamförhindraingripanden för att av en

viddylikt vissaföretagsförluster ochförersättningbestämmelser om
förordningenGenomsmittspridning.förhindraingripanden för att ges

skadelidandeoskäligt denfall detdeersättning itill attmöjlighet anses
förutsättning förgrundläggande ersätt-förlusten. Ensjälv skall bära

smittskydds-skett enligtingripandettillämpningningsreglemas är att
under 1.1sjukdomarnasamhällsfarligade upptagnalagen och avsett
legionärs-eller sjukdomarnasmittskyddslagentilloch bilagan1.2 i

ellerenligt livsmedelslagenellertularemiellerpapegojsjukasjuka,
sistnämnda lag.stödmedmeddelatsföreskrifter avsom

förstördagrundförluster påhuvudsakiVad ersätts är varoravsom
näringen.eller intrång idriftsavbrottgrundförluster pâoch annatav

utbetalda löner och ersättningförtill företagersättningdet gällerNär
belopp.begränsad till visstersättningenarbetsinkomstför förlorad är

sjukpenningenstillfällen för följafleravidbelopp har justerats attDetta
skett. Enligthöjning inte1966 har någonefter sär-utveckling enmen

sällskapsdjur skälig ersättningtillkanskild bestämmelse ägaren ett
myndighet låtitåsamkats honomförlustför kostnad ochden om ensom

avliva djuret.
skall minskas med vad kanförordningenenligtErsättningen som

föreligger vidare inskränkningarförsälqingsavtal. Detutfás grundpå av
vållande eller försummelse denvid bl.a.ersättningsmöjlighetemai av

skadelidande.
förordningenenligt Kammar-ersättningFrågor prövas avom

prövade Kammarkollegiet drygtperioden 1993-1997kollegiet. Under
övervägande delen dessa ansökningarabsolut50 ansökningar. Den av

livsmedelslagstiftningen. endast någraIenligtingripandenavsåg ensta-
med stödgrund för ansökan sketttillingripandet lågka fall hade som

smittskyddslagen.
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kostnader förSamhällets18

sjukdomarsmittsamma

Inledningl l

sjuk-kostnader för smittsammasamhälletsbehandlasdetta kapitelI
kostnader finns inte,i Sverigedessabildsamladdomar. Någon vareav

sjukdomarnadirekt orsakatskostnadersådanagällersig detnär avsom
förhindra vi-samhällets åtgärderförkostnadernaeller gäller attdetnär

beräkna kost-sammanhangolikahar gjorts iFörsökdare attspridning.
nöd-bl.a. på grunddock förelegatharsvårigheter attnaderna. Flera av

kostnads-åtgärder eller enskildaenskildagrundinfonnationvändig om
olika kostnader i kapitletåskådliggörasaknas. För attposter exem-ges

beträffande kostnader olika avseenden. Deisådana beräkningarpel
korrektnågon grund föremellertid intestudierna kanolika sam-ge en

jämföra de olika beräkningamavidare svårtbedömning.lad Det attär
förberäkningsmetoder harskildamed till använtsbl.a. hänsyn att

underlaget beräkningarnatill förhänsynberäkningarna och med att
Vidareoch bygger på olika antaganden.ofullständigtmånga gånger är

infektionssjuk-kostnaderna samtligaomfattar beräkningarvissa av
smittskyddslagentill samtliga iharandradomar medan avgränsats

samhällsfarliga sjukdomarna.till desjukdomar elleranmälningspliktiga
samhälletsfrämst på studiekapitleti byggerRedovisningen överen

smittskyddsläkaren Hanssjukdomarsmittsammakostnader för av
Giesecke fortsättningsvis benämndprofessor JohanochFredlund

l998;95:522-526,Läkartidningen 6publicerad iFredlund m.fZ., nr
sjukdomarna" och den"Vad kostarSocialstyrelsens 1996rapport

Statskontoret genomfört påsmittskyddsorganisationenutvärdering av
16.kap.uppdrag sekommitténs närmare

Smittskyddsorganisationens kostnader18.2

redovisa kostnaderna för smitt-ingickuppdragStatskontoretsI att
bemärkelse, dvs. Smittskyddsinstitutetiskyddsorganisationen snäv
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och kommunerna.smittskyddsläkama AvSMI, Socialstyrelsen, sär-
smittskyddsorga-kostnader förlandstingensskilt här varitintresse har

framgår emellertid någonStatskontoretsnisationen. attAv rapport sam-
landstingen har svårteftersomkunnatharlad kostnadsbild inte attges

detenhetligt skiljer sigVidarepåkostnadsposterredovisa flera sätt.ett
ibeträffande vad ingår smitt-olika landstingendemarkant mellan som

smittskyddsläkarenhuruvidadet gällerbudget,skyddsläkamas närt.ex.
och fria läkemedel.laboratorieanalysermedel förfår anslaget

for tillsynSocialstyrelsens kostnader 1997uppgickEnligt rapporten
kostnadertill miljoner kr.SMIsmittskyddet 4rörandeoch föreskrifter :s

direkt föranledd smitt-verksamhetenför den del ärmer avsomav
kostnader förmiljoner kr. Kommunernasuppgick till 45,1skyddslagen

uppskattats storleksord-tillhar ismittskyddetdet direkta rapporten
kr.ningen miljoner5

smittskyddsläkarnas verksamhet, medförkostnaderLandstingens
smittskyddsläkama, har uppgivits uppgåtillenkätgrund i Statskontorets

miljoner lönekostnader för43,8 krkr. Häravtill miljoner100,3 avser
drifts- ochmiljoner kr vissaoch 11,5smittskyddsläkarorganisationen

hänför till kostnader förbelopp sigResterandekostnader.övriga ute-
vidare nedan.tvångsisolering, avsnitt 18.3patientavgifter ochblivna se

läkeme-för laboratorieprov och friakostnaderTill bl.a.detta kommer
for information ochsjukdomarnasamhällsfarligadel vid de samt ut-

redovisat dessa kostnadersmittskyddsläkare ibildning. deFör som
sammanlagt omkring miljonerkostnader till 39sådanaenkäten uppgick

emellertid kostnaderna för smittskydds-kr. framhållerStatskontoret att
väsentligt högre vad kunnat redo-tordeverksamheten än somvara

visats.
uppgick smittskyddsläkarenheternasEnligt Statskontorets rapport

och telefon till totaltutöver lokal 1997 52löne- driftskostnaderoch ca
den kostnadeninvånare genomsnittligamiljoner Beräknatkr. varper

spännvidden mellan landstingenEmellertid de olikadärvid 5:85 lcr. var
varierade mellan kr Lands-Kostnaden invånare 2:27mycket stor. per

Östergötland lcr Gotlands kommun.och 13:83tinget i
med den avgränsningSmittskyddsverksamheten, gjorts ärovan,som

landstingen dock mind-i huvudsak offentligt finansierad. För utgörs en
patientavgifter. bör dockdel Det erinrasfinansieringen attav omre av

undersökningför samhällsfarliga sjukdomarna och läkemedelde är
smittskyddssynpunkt helt kostnadsfria för patienten.behövs frånsom

medräknats anslagsñnan-den verksamhetFör delSMI:s är som ovan
avgiftsfinansieradhar också verksamhet försierad. Emellertid SMI

bl.a. diagnostik smittämnen.av
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smittskyddsåtgärdervissaförKostnader18.3

smittskydds-omfattassmittskyddsåtgärderkonkretaBland de avsom
undersök-kostnadsfrienskildedenförbl.a.ingårbestämmelserlagens

sjukdomar.samhällsfarligavidfallvissabehandling iochvårdning,
kostnadernafå kunskapsvårtmycketsig attemellertid visathar omDet

StatskontoretberäknaruppskattningEnligtförmåner.dessafor groven
krmiljonertill 16patientavgifter uppgåruteblivnaförkostnadernaatt

för dekostnadenbeträffandeuppskattningmotsvarandeårligen. Någon
självläkemedelskostnaden patientendeldendvs.läkemedlen,fria av

erhållas.kunnathar inteskall betala,
laboratoriekostna-årligadekanberäkningm.fl:sFredlundEnligt

sjukdomarnaanmälningspliktigasmittskyddslagenenligtdederna för
redo-deStatskontoretskr. I rapportmiljonertill 115uppskattas var

20sjukdomarnasamhällsfarligaför dekostnadernavisade totala ca
kostnadernaredovisadedegrund iMedlandsting.16kr förmiljoner

kostna-indikera påStatskontoret attenligtrikettillomräkningskulle en
år.krmiljoner90-130derna ligger runt per

förkostnadenhartvångsåtgärderförkostnadernaBeträffande
lamiljonertilluppgå 29beräknatsStatskontoretenligttvångsisolering

samhället harkostartvångsundersökningvaduppgift1997. Någon om
erhållas.inte kunnat

mil.Fredlundberäknas enligtblodgivarscreeningförKostnaderna
mödrahälsovårdsscreeningoch förårkrmiljonertill 70uppgå perca

kostnadernamil.FredlunduppskattarVidareår.krtill 40 miljoner per
skol-ochårligenmiljoner krtill 115barnvaccinationsprogrammetför

kr.miljonertill 24vaccinationsprogrammet
Folkhälsoinstitutetsförkostnadernabör ocksåHär nämnas preven-

överförbarasexuelltandraochhivinfektiongällerdettiva arbete när
ansla-krmiljonerhar 511999för årbudgetinstitutetssjukdomar. I ca

krmiljonerbeviljat 84harverksamhet. Härutöver statengits för denna
arbete.för hivpreventivtstorstadsområdenatillbidragtillfälligtsom

objektrelaterad smit-vidsmittutredningförkostnadernaBeträffande
följdtillkostnaderkommunernasberäknathar attStatskontoret avta
årligen.krmiljonertill 2,5uppgårsmittalivsmedelsburenochvatten-

vidutredningförkostnaderna 1997uppgickJordbruksverketEnligt
kr.miljonertill 5,7djursalmonella hos ca
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indirekta18.4 Direkta och kostnader för

smittsamma sjukdomar

föregående olika uppskattningarI haravsnitt kostnaderpresenterats av
för åtgärder för förhindraoch spridningorganisation smittsammaatt av
sjukdomar. belysa deockså kostnaderintresse i övrigtAv är att som
förekomsten sjukdomarna orsakarde smittsamma samhället. Sådanaav
kostnader direkta kostnader,kan delas in i varmed här kostnaderavses
för den och den slutna vården läkemedelskostnader ochöppna samt
indirekta varmed kostnaderna förkostnader, samhället i övrigtavses
och för enskilde. Nedan redogörs för olikaden uppskattningar såda-av

direkta kostnader.och indirektana

18.4.1 Sjukvårdens direkta kostnader

Sluten vård

Samlade uppgifter för hela riket avseende kostnader för den slutna vår-
den vid olika sjukdomar saknas. Uppgifter i Socialstyrelsens patientre-
gister och vårdtid kan emellertiddiagnos viss uppfattningom ge en om
i vilken föranlettutsträckning olika sjukdomar sluten vård och med led-
ning dessa uppgifter kan kostnaderna till Viss del belysas. Någonav
rättvisande bild dock dessa uppgifter, bl.a.inte på grund fleraattger av
sjukdomstillstånd kan föreligga samtidigt. Det skall också beaktas att
kostnaderna beroende vilka insatser från sjukvårdens sidaär av som
krävs vid aktuella vårdtillfállet. kan kostnadendet Så för vårddygn iett

till omkring kr.genomsnitt beräknas 4 000 Om sjukdomstillståndet
emellertid sådant det föranleder vård på intensivvårdsavdel-är att en
ning kan vårddygnskostnaden istället uppgå till omkring 20 000 kr.

Även uppgifterna från patientregistret inte kan grund för någ-om ge
tillförlitliga kostnadsberåkningar kan dessa ändå bildvissra ge en av

kostnadsläget. samhällsfarligade sjukdomarFör tillrapporteratssom
SMI 1996 har sammanlagt vårddygn16 858 registrerats där den sam-
hällsfarliga sjukdomen angivits huvuddiagnos. Vid vårdkostnadsom en

4 000 kr vårddygn skulle kostnaden för den slutna vården för deom per
samhällsfarliga sjukdomarna 1996 uppgå till 68 miljonernämnare kr.
Bland samhällsfarligadessa sjukdomar svarade tuberkulos för 7 658
vårddygn, vilket skulle miljoner30,6 kr. Vidare registreradesmotsvara
hivinfektion huvuddiagnos under l 709 vårddygn vilket skullesom

krmiljoner och salmonella8 under 2 333 dagarmotsvara vilket skul-
miljoner kr.9,3motsvara
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smittskyddslagenenligtsjukdomaranmälningspliktigaVid övriga
slutenvård 1996förkostnadernaberäkningmotsvarandevidskulle en

desvarade förcampylobacter störstakr,miljonertill 59, 2uppgå varav
kostnaderna.

grundvården påden slutnaförkostnadernaskatta avförsökEtt att
Fredlundstudieniockså gjortsharsjukdomarinfektionsrelaterade av

uppgåvårdför slutenkostnadernaberäknasanalysdennam.f1. Enligt
Socialstyrelsensikanjämförelse nämnas attkr. Sommiljardertill 2,4

sjukdoms-vidslutenvårdfor1991årkostnadernaberäknadesrapport
miljarder.till 0,8parasitsjukdomarochinfektionssjukdomar cagruppen

infektions-dedelbegränsadendastdennaEmellertid avutgör engrupp
bl.a.underförekommersådanaeftersom ävensjukdomarna,relaterade
urin-isjukdomarochsjukdomarandningsorganensukdomsgruppema

könsorganen.och

Öppen vård

primärvården påläkarbesök inomförkostnadenm.f1. skattarFredlund
Socialstyrel-miljarder kr år. Iomkring 1,7tillinfektionergrund perav

sjuk-isjukdomarnaför enbartkostnadernauppskattadesrapportsens
miljard kr.till lparasitsjukdomar 1991ochinfektions-domsgruppen ca
specialist-primärvårdsåväl öppendockingårkostnaderIdessa som

sjukdomsgruppemellertid dennaanmärkts upptar en-vård. Som ovan
infektionssjukdomar-na.deldast aven

Läkemedelskostnader

Fredlundför har1995Apoteksbolagetstatistik frångrundvalPå av
uppgårinfektionssjukdomarförapotekskostnademaberäknatm.f1. att

kr.miljardertill 1,3ca

kostnaderIndirektal8.4.2

kostnaderna,indirektaberäknades deSocialstyrelsens rapportEnligt
sjuklig-tillfälligochförtidspensionmortalitet,förkostnaderavseende

uppgå1991parasitsjukdomarochinfektions-för sjukdomsgruppenhet,
produk-härkostnader avsågsindirektaMedkI.miljardertill 2,5ca

går mistenationoch tjänsterdedvs.tionsbortfallet, omsom envaror
sjukdom.drabbasmänniskortill följd vissaatt avav

infektionssjukdomsjukskrivningförkostnaderBeträffande p.g.a.
Riksförsäkringsverketarbetsgivaren.veckornatvåbetalas de första av
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för heller löpande statistik hurinte någon utbetald sjukersättningöver
fördelar uppgiftolika diagnoser. Någon kostnadernasig på för sjuk-om
skrivning därförsjukdom kan inte erhållas. Riksförsäk-vid smittsam
ringsverket emellertid genomfört vissa studier bl.a.har för antal sjuk-
dagar studien framgickoch under 1990. Av sammanlagtdiagnos att av

sjukdagardrygt år 1991 svarademiljoner sjukdomsgruppen121 ersatta
för miljonerinfektions- parasitsjukdomar 4 sjukdagar. hälf-och Drygt

"olika tanninfelctioner".dessa berodde på svaradeHärutöverten av
infektioner för miljoner sjukdagarandningsorganen 12 och influensai
för sjukdagar.3,5 miljoner

krutbetalades miljoner i till smittbärareUnder 1996 4,7 ersättning
tillenligt 1989:225 ersättning smittbärare jfrlagen kap. 17.om

torde hänföraHuvuddelen dessa tillersättningar sigav personer som
smittats salmonella.av

tillfällig föräldrapenningVidare utbetalades under 1996 för vård av
sjukt Fredlundbarn med miljarder kr. Enligt m.fl.:s2,2 studie torde en

denna kostnad kunna hänförasövervägande del till infektionssjuk-av
domar.

Kostnadsberäkningar för vissa18.4.3 sjukdomar

Beträffande finnssjukdomar studiervissa belyser kost-närmaresom
naderna dessa sjukdomar föranlett. Här skall några sådanasom ges

genomsnittliga kostnaden, direktaexempel. Den och indirekta kost-
nader förinbegripna, hepatit hos har beräknatsB uppgå tillvuxna

hänförde22 000 kr patient, 00013 sig till medicinsk vård.ca per varav
Kostnaderna för inhemska fall salmonella har, enligt studieav en som

den grundade sig på förhållanden 1992, beräknatsäven sammanlagt till
knappt miljoner kr avsåg10 48 direkta kostnader. Härprocentvarav
bör dock uppmärksammas i majoriteten de fall salmonellaatt av av som
diagnosticeras har erhållitsi Sverige smittan utomlands. Kostnaderna
för salmonella således väsentligt högre denna beräkning.är än De
direkta och indirekta kostnaderna vid okomplicerad klamydia har enligt
Fredlunds m.fl.:s artikel beräknats till sammanlagt miljoner kr12
årligen.

I Socialstyrelsens 1994:3 "HIV och AIDS i vården irapport stor-
stadsregionerna" uppskattades landstingens kostnader vid hiv/aids totalt
till 300-480 miljoner kr år. Därav avsåg 200-360 miljoner krper soma-
tisk vård och miljoner kr100-120 preventiva psykosociala insatser. En-
ligt vidanalys Huddinge sjukhus har vården förändrats sedan börjanen

l990-talet bl.a. på så mindre kostnadskrävande vårdformersätt attav
har börjat tillämpats. Samtidigt har läkemedelskostnadema ökat till att
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förbudgetensammanlagdaden50 procentnästanutgöra avnumera
vidhivpatientförtotalkostnadenvisadeAnalysenhiv/aidsvården. att en
seVenhälsans.k.vid densjukhus ochHuddingesjukhus,Danderyds

kr,000och 128000mellan 97tilluppgickl3.5.l 1997kap. varav
dehivläkemedel. Förkostnader föravsågkr000och 60000mellan 43

med omkringkontakthartillsammansStockholmsklinikema,tre som
tillhivläkemedelförkostnadenårligadenuppgårhivinfekterade,4001
förkostnadernastudierdirektaNågra överkr.miljoneromkring 70

Socialstyrelsensfinns inte. Ii Sverigeinfektionervårdrelaterade rap-
verksamhetsöversyn"Eninfektioner."Vårdrelaterade191998: pre-port

konsta-kostnader. Idessauppskatta rapportenförsökolika attsenteras
på vissaoch byggerofullständiga anta-beräkningarnadock ärattteras

vårdkostna-beräknadesivadEnligt rapportenganden. presenterassom
Vidare be-kr 1988.miljonertill 675infektionerpostoperativafördema

antibiotikautlöst diarrémedpatientervårdförkostnadernaräknas av
ocksåkankr.miljoner Här nämnas250-500storleksordningenivara
stafylokockermeticillinresistentamed MRSApatientervårdenatt av

miljoner6storleksordningenha kostat iberäknasGöteborg4 ijfr kap.
kr 1995.

Avslutande kommentarer18.5

vad debildsamladnågonfinns inteinledningenframhållits iSom av
möjligtdetsamhället. inteAttkostar är attsjukdomarnasmittsamma

berorsjukdomarkostnader för smittsammasamhälletsberäknanärmare
svårasjukdomarsmittsamma är attfrågor kringmångadelvis på att

också pådelemellertid tillberor attBristernaekonomiskt. storvärdera
redovisade påfinnsellersaknas intekostnaderolikarörandeuppgifter

analy-samhällsekonomiskagrund förtillliggade kansådant sätt attett
uppskattaochberäknaolika försökredovisatskapitlet har attIser.

kanberäkningarolikaFrån dessasjukdomar.för smittsammakostnader
Fredlundfastställas.samhällskostnademasammanlagdadedock inte

kost-olikaberäkningamasammanställdagrund i demedm.fl. har av
slutsatskostnaderna.totala Deras äruppskatta de attförsöktnader att

rimligensjukdomarförebygga smittsammaförkostnadersamhällets att
kostnadersamhälletsochmiljard kr årtill någonuppskattas attkan per

mil-och 10ligga mellan 5uppskattassmittade kandem blivitför som
jarder kr.
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NordeniSmittskyddslagstiftning19.1

Danmark19. l

mod smitsommeforanstaltningerlovreglerasSmittskyddet omgenom
uppräk-endast vissagällerLagenkraft 1980.trädde isygdomme som

sjukdomardeaids, ochellerhivinfektionintedit hörsjukdomarnade
difte-ochfläckfeberbl.a.sådanaallmänfarligaindelas iomfattassom

A. Vissaoch hepatittuberkulossalmonella, avt.ex.och övrigari
Sund-sjukdomama.allmänfarligadeendastomfattarbestämmelserna

skall kun-bestämmelsernabesluta ävenemellertid attkanhetsministem
uppträder pådå dessa ettsjukdomarsmittsammaövrigapåtillämpasna
existerande hy-ellerutbredning närhareller storsärskilt elakartat sätt

Sund-smittspridning.försärskild riskinnebärförhållandengieniska en
skyldighetläkares attkungörelseutfärdat an-hetsstyrelsen har omen

allmänfarligabl.a. desjukdomar,Somligasjukdomar.mäla smittsamma
anmäl-individuellthivinfektion, ärintemenaidsochsjukdomarna

ningspliktiga.
finns ismittskyddsorganisationEpidcmikommissionen, var-somen
flertaletfattar beslutlän,motsvarandenärmast avomamtskommun

kanKommissionensmittskyddslagen. t.ex.ireglerasde åtgärder som
delvisellerheltoffentligaförbjuda möten,områden,låta avspärra

livsme-distributionellerframställningverksamheter rör avstänga som
verksamhet,sådan använ-arbeta inomsmittbärare attdel förbjudasamt

denförordnaskanVidare attkommunikationsmedelda allmänna m.m.
smittadeller kansjukdomallmänfarlig antas avlider varasom av en

sjukhus.in påoch läggasisolerasläkarundersökas,sigsådan skall låta
pågå. Omkanisolering ut-längehurföringen gränsLagen enanger

isole-hindraskanintesjukdomallmänfarligbredningen genomav en
tillgripas;skalltvångsbehandlingbeslutasundhetsministem attkanring

Sund-extraordinära situationer.fattas iendastförutsättssådant beslut
inomtvångsvaccineringförordna ettkanhetsministem även av-om

forskyldighetpersonkrets. Någonbegränsadellerområdegränsat av en
finns inte.förhållningsreglermeddelaläkare att
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Könssjukdomar uttryckligen undantagna från smittskyddslagensär
tillämpningsområde. bestämmelserVissa rörande dessa återfinns formi

rekommendationer deni s.k. vejledning Sundhetsstyrelsen harav som
utarbetat för diagnosticering och behandling sexuellt överförbaraav
sjukdomar. det gäller smittspåmingNär läkaren i möjligasteattanges
mån skall försöka motivera sin patient delta i sådan, patientenatt men
har skyldighetinte någon vilka kontakter han haft. Möjlighetatt uppge
till sexuellt överförbara sjukdomartestning finns.anonym av

I den strafflagen finnsdanska särskild ansvarsbestämmelseen om
överförande sjukdomar.smittsamma Enligt bestämmelsen kan denav

på hänsynslöst upprepade gånger eller under i övrigtsättett sär-som
skilt försvårande omständigheter framkallar fara för skallatt annan
smittas livshotande och obotligmed sjukdom dömas till böter elleren
fängelse i högst fyra år. Bestämmelsens tillämpningsområde inteär
begränsat till de sjukdomar omfattas smittskyddslagen harutansom av

generell räckvidd. Enligt förarbetena innebär bestämmelsens utform-en
ning emellertid den f.n. endast kan tillämpas på hiv/aids.att

19.1.2 Norge

Den norska smittskyddslagen, lov 19945 55 smitt-motaug. nr. om vem
sykdommer, trädde i kraft den.l januari 1995. omfattarLagensamme

alla smittsamma sjukdomar, skiljer mellan allmänfarliga och övri-men
smittsamma sjukdomar. Vilka sjukdomar räknas till den först-ga som

nämnda kategorin bestäms Social- och hälsodepartementet bl.a.av an-
tuberkulos, difteri, hivinfektion och olika hepatit all-typerses av som

mänfarliga sjukdomar.smittsamma Vissa lagens bestämmelser gäl-av
ler endast de allmänfarliga smittsamma sjukdomarna.

Statens helsetillsyn har meddelat föreskrifter rörande anmälnings-
plikten smittsamma sjukdomar. Ett antal förtecknade sjukdomarav
skall anmälas till motsv.SIFF Smittskyddsinstitutet och till kommun-
läkaren. Ett mindre antal sjukdomar, bl.a. gonorré, hivinfektion och sy-
filis, skall angivande personuppgifter endastutan anmälas till SIFF.av

Den har skäl han har smittats allmänfarligatt tro att smitt-som av en
sjukdom har fyra skyldigheter; besked till ochtyper attsam av ge upp-

söka läkare för nödvändig undersökning, nödvändiga upplysning-att ge
kan klargöra smittförhållandena, smittskyddsvägled-att taar emotsom

ning låta isolerassig det nödvändigt.samt att när Skyldigheternaär är
Önskemålemellertid inte sanktionerade. hivtestning godtas.om anonym

Kommunstyrelsen kan besluta flertal olika åtgärder skallatt ettom
vidtas för motverka smittspridning; bl.a. kan mötesförbud,att stängning

verksamheter och desinfektion komma ifråga. Beslut tvångsåt-av om
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efter fram-smittskyddsnärrmdens.k.denfattasgärder mot avperson
möjlighetfallkommunläkaren har i vissakommunläkarenställan av

fatta interi-utsedd fylkeskommunenläkaremedtillsammansatt aven
efter låtasmittad anmaningmistiska beslut. Vägrar att un-personen

sjukhusvederbörande skall läggas in påbeslutaskandersöka sig, att
åtgärder fårdagar.högst sju Dessaiisoleringellerför undersökning

sjukdomallmänfarlig smittsamklarläggasyftebara vidtas i att om en
åtgärdengäller dessutomförutsättningytterligare attföreligger. Som

Tvångsundersök-smittspridning.motverkaförnödvändigskall attvara
harundersökningenresultatetfrågaikommakan såledesning avom

överförs tillmotverka sjukdomenförbetydelseliten eller attingen att
denna bak-pekas på detförarbetensmittskyddslagensandra. att motI

företa hivtestning med tvång.möjligtgrund vanligtvis inte attär
förhindra spridningförebygga ellernödvändigt fördetOm attär av

låtaden smittade iso-skallsjukdomallmänfarlig smittsam attanmanas
tvångsisole-kan beslutassmittade dettasigdenlera sig. Motsätter om

får fattas innan detbeslut inteSådant övervägtsring på sjukhus. om
eller fåtillfredsställande behandling eller vårdden smittade kan an-ges

smittförebyggande åtgärd. förutsättsDetfrivilligerbjudande attnat om
för andra åt-smittskyddslagen skall stå tillbakatvångsåtgärder enligt

smittproblemet.hands för lösatillgärder ligger attnärmaresom
vid hel-komma ifråga isoleringendastkanTvångsisolering om en

förhållande till faranförsvarliga lösningen idenhetsbedömning är mest
kanbelastning tvångsingreppetdenochför smittövertöring antassom

övervägande sannolikt smittandessutommedföra. skall attDet vara
det gäller bedöma faran för smitt-sker. Närsprids isolering inte attom

ochsjukdomens smittsamhetkännedomenspridning bl.a.skall om
kontaktermed uppgifter den enskildessmittvägar vägas omsamman

sjuk-uppförande. Behovet isolering vidoch hansmed omgivningen av
tex. tuberkulossocialtvid vanligtdomar smittar umgänge är an-som

vid sådantsjukdomar inte smittarbeträffandenorlunda än um-som
högst veckor.får pågå i Genomhivinfektion. Isoleringt.ex. tregänge

högstmed veckor gången,förlängasisoleringenbeslut kan sexnya
år. emellertid intetid Detfår pågå under längreinte än är ute-ettmen

smittfaranföremål för isoleringbli påslutet kan nyttatt ompersonen
kvarstår.

skall den skälig grundstrafflagen harEnligt den norskai155 § som
allmänfarlig sjukdom ochmed smittsamhan smittsamäratt tro att en

eller för fara smit-överför smittaoaktsamhet utsätter attannansom av
Strafflagen innehållerfängelse högst år.dömas till i även etttretas par

kopplade till smittskyddslagen.direkt I 357 §bestämmelser ärsom
föreskrifter meddelade stödöverträder medstadgas denatt avsom

fängelsetill böter eller högst måna-dömas ismittskyddslagen skall tre



SOU306 Utländsk 1999:51rätt

förelegat skall stället 156smittspridning i §der. fara förkonkretHar
allmännaparagraf skall den överträdertillämpas. Enligt denna som

till skydd sjukdomarmeddelats smittsammabestämmelser motsom
föreskrifter stödmeddelats medindividuellaeller överträtt som av

eller fängelse högst hantill böter i två år,dömassmittskyddslagen om
vållat fara för skulle kim-smittanhan därigenomhañ vetskap attattom

Drabbas målsägandespridas till mångakomma att personer. en avna
straffet högstavlider kan bli fängelse ikroppsskada ellerbetydande

fyra år.

Finlandl9.l.3

omfattasindelar de sjukdomar ismittskyddslagenfinskaDen tresom
anmälningspliktiga och andra smittsammaallmänfarliga,kategorier;

vilka sjukdomar hänförliga tillsjukdomar. förordning bestämsI ärsom
allmänfarliga återfinns ochde bl.a. ehecBlandrespektive kategori. tu-

anmälningspliktiga hivinfektion hepatitde Bberkulos och bland samt
och C.

somliga laboratorier skyldigaochLäkare, tandläkare är att göra
allmänfarligsjukdomar. Anmälananmälan vissa smittsamma omom

smittadesinnehålla den ochskallsmittsam sjukdom namn personnum-
skall lämnas då fråga anmäl-inteuppgiftmedan är ommer, om namn
skickas anmälan till Folkhäl-Vid hivsmitta direktningspliktig sjukdom.

uppgifternavidarebefordrar tillsoinstitutet utan personnummersom
Möjlighetsjukvårdsdistrikt. tillhälsocentral testningsamt ges anonym

hivinfektion.av
sjukdom medför förrisk smittaallmänfarlig smittsamOm som

förväntas skall hälsovårdsmyndighetemakonstaterats med fog kaneller
åtgärder för förhindranödvändiga sjukdomendröjsmål vidta att attutan

därvid bl.a. förordnaHälsovårdsnänmdema kan isoleringsprids. om av
läroanstalterbostäder vårdanstalter, stängning och daghemoch samtav

förstöring. läkare hälsocent-besluta desinfektion eller Ansvarig vidom
ral kan undersökning eller misstänksförordna ärpersonerav somom

försiktighetsåtgärder. omfattaandra kansmittade och Dessavara om
personlig hygien, arbete, ochföreskrifter gäller skolgång andrasom

levnadsförhållanden. Läkaren skall vidare sörja för lämplig vårdatt an-
anmälningspliktig sjukdomallmänfarlig eller läkarenvisas. Vid är, om

motverkafinner nödvändigt för smittspridning, den smittadedetta att
deltaeller smittade skyldig i smittspåming. Sanktionermisstänkt att

saknasmedverka emellertid.patienter vägrarmot attsom
Hälsovårdsnämnden kan besluta tvångsisolering den in-om av som

allmänfarligsjuknat misstänks ha insjuknat i sjukdomeller smittsam
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ansvarig lä-brådskande fall kanaids.eller Ihivinfektionsåledes inte
dockisolering; beslutet måstebeslutahälsovårdscentralkare vid om

förIsolering kan ske riskenhälsovårdsnämnden.underställasgenast om
kanoch spridningen inteuppenbarsprida sigskallsjukdomen äratt

fråga inteeller iåtgärderandrahjälpförhindras med om personenav
förhindran-åtgärder krävs tillandrasig deunderkastakan eller vill som

alla andratvångsisolering tillgrips skallsmittspridning. Innande av
denUtgångspunktensmittspridning ärhindra prövas. attmöjliga sätt att

utsträckningskall begränsas i änfrihet inte störreisolerade personens
vårdensprids ochhindra smittaförnödvändigt attattvad attärsom

vårdmedger emellertidsamtycke. Lagenhans attskall baseras på ges
Eftermånader.pågå i högst tvåkanIsoleringsamtycke.även utan

förläng-länsrätten beslutahälsovårdsnämnden kanframställan från om
fem må-isolering pågå under högstkanSåledesmånader.ning med tre

nader i sträck.
straff-bestämmelseinnehållersmittskyddslagenfinskaDen en om

iakt-oaktsamhet försummarelleruppsåtligen attför den avsomansvar
risk föroch därigenom vållatförhållningsreglerutfärdadeför honomta

kan isjukdom. Gämingsmannensmittsamallmänfarligspridning av
fängelsesmittorisk" till böter eller i"orsakandeförsådant fall dömas av
hållaförordnats siggäller dendetsammahögst månader; attsomsex

ordningsregler. Vi-iaktta inrättningensunderlåterisolerad attmen som
straffbeläggerbestämmelsestrafflagenfinskadare finns deni somen

fallBestämmelsen omfattar dock endastfarsot.spridandeuppsåtligt av
fler-epidemi smittatillupphovdå ettgärningsmannen atten genomger

bl.a. miss-strafflagens bestämmelserkanfallandratal I ompersoner.
eller sjukdom komma fråga.kroppsskada itillvållandehandel och

Smittskyddslagstiñning i övriga Europa19.2

Tyskland9.2.l 1

undfederala Gesetz VerhütLmgregleras denSmittskyddet i zur
beim Menschen Bundes-KrankheitenübertragbarerBekämpfung

överförbara sjukdomar finns dess-sexuelltvissaSeuchengesetz. För
Geschlechtskrankheitengesetz.federalaspecialbestämmelser iutom

fe-sjukdomar. Vissasamtliga smittsammaomfattarSmittskyddslagen
hiv/aids,frågor hänförliga tillsärskildareglerarderala författningar

bistånd.ekonomisktbl.a. sådana rörsom
smittskyddslagenanmäla vissaskyldig iläkareBehandlande är att

speciallaghälsovårdsnämnden. Enligttillförtecknade sjukdomar en
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smittades identitet fårcentralt register. Dentillskall hivfall anmälas ett
på frivillig basis.Anmälan aidsdärvid inte röjas. görsav

regler förebyggande åtgärder,innehåller bl.a.Smittskyddslagen om
Hälsovårdsmyndighetemasanktioner.kostnader ochtvångsåtgärder,

sjukdomar,kontrolleraför smittsammamängd åtgärderkan vidta atten
enskild skall läkarun-genomgåbeslutasfallkan i vissa attt.ex. enom

beläggas med yrkesför-övervakning,särskildunderdersökning, ställas
får endast ske mycket speciellaiTvångsisoleringbud eller isoleras.

fall.
reglerkompletteras med påsmittskyddslagen kaniBestämmelserna

särregler beträf-antagit mängdharExempelvis Bayerndelstatsnivå. en
fakultativt,delstater i princip iandrafande ihiv/aids. Hivtest, är ärsom

ocht.ex. prostitueradesomliga kategorierförobligatoriskBayern
hivtest förnegativt förutsättningmissbrukare ochintravenösa ärett en

emellertid, bl.a.vissa undantagskall beviljasuppehållstillstånd görsatt
myndigheterna har meddelat radbayerskaför EU-medborgare. De en

föreligger skyldighet för denfölja, bl.a.hivpositiva måsteregler ensom
sin infektion.för sexualpartners Bryterberättasmittadär att om ensom

tillfällen och därigenom spriderupprepadevidsmittad reglernamot
han tvångsisoleras efter beslutför andra kanfarasmitta och orsakar av

domstol.
tillämpat bestämmelserna Strafgesetz-domstolarna har ityskaDe

misshandel och försök tillbrottsbalkenbuch motsv. grovom grov
förstraffansvar innebu-gärningarmisshandel vid bedömningen av som

överföring smitta. Bestämmelserna harföreller fararit överföring av
överföring hivinfektion sexuelltrörande vidbl.a. falltillämpats på av

umgänge.

Österrikel9.2.2

Österrikes omfattar mängdsmittskyddslag, Epidemiegesetz, smitt-en
malaria, hepatiter m.fl.. Tuber-kolera, lepra,sjukdomar pest,samma

Tuberkulosegesetz, sexuelltsärskild lag, och vissakulos regleras i en
syfilis, ulcus molle och lymfogranu-sjukdomar gonorré,överförbara

Geschlechtskrankheitsgesetz. Epidemiege-loma Vare siginguinale i
tillämplig hivinfektionGeschlechtskrankheitsgesetz på el-eller ärsetz

Aidsgesetz.ler särlag,aids; här gäller i stället en
reglerinnehåller bl.a. anmälningsplikt. lagenEpidemiegesetz Iom

bestämmelser tvångsåtgärder förfinns kan vidtasvidare attsomom
obligatorisk undersökning,begränsa smittspridning, tvångsvård,t.ex.

isolering eller misstänksövervakning och ärpersoner somav vara
enskildes hemkan ske den eller sjukhus ellersmittade. Isolering i på
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sjukdomarbeträffandei frågakommakan baraochliknande institution,
vidtaskanAndra åtgärderförordning.särskildförtecknats i somsom

utrymningförstörelse lösöreellerdesinfektion samtenligt lagen är av
bestämmelser.liknande Bes-innehållerTuberkulosegesetzbostäder.av

hälsovårds-lokallagarnade bådaenligttvångsåtgärder taslut avom
läkare.behandlandehörandeeftermyndighet av

läkarebehandlandebl.a.Aidsgesetzbestämmelserna i ärEnligt
socialdepar-hivinfektion tillinteaids menfallanmälaskyldiga att av

födelsedatumsjukes initialer,innehålla denskallAnmälantementet.
medprostituerade jämnareglerfinns lageni attVidareoch kön. om

förbjuden för hivposi-prostitutionsig, ärlåtamellanrum måste atttesta
detaljeradehivsmittade patienterskyldigaoch läkaretiva attäratt ge

och tvångs-kontaktspårningBestämmelseroch råd.upplysningar om
åtgärder saknas.

specialbestämmelsefinnsstrafflagen tarösterrikiskadenI somen
tillsjukdomar frånsmittsammaöverföringsikte på enpersonenav
smitt-hälsa med vissauppsåtligen äventyrarDen annanssomannan.

år.eller fängelse i högsttill böterdömas trekansjukdomarsamma
högstböter eller fängelse istraffskalanoaktsamhetBegås brottet ärav

verkligenfordras inte smittabestämmelsenenligt attår. Förett ansvar
företagit handlingsmittadmedöverförts; räckerdet att genomenen

bestäm-underrätter har tillämpatFlerakan ske.smittoöverföringvilken
medsexuellthaft oskyddat umgängehivsmittademelsen på annan.som

Nederländernal9.2.3

omfattarsmittskyddslag under 1998. LagenNederländerna antog en ny
dessa ingårsjukdomar och blanduppräknade smittsammavissaendast

frivilligtstället främst påbaseras ihiv/aidsKontrolleninte hiv/aids. av
bl.a.på området förekommer,specialförfattningarVissasamarbete.

blodprodukter.framställningenrörande av
sjuk-behandlande läkare anmäla vissasmittskyddslagen skallEnligt

hivinfektionhälsomyndigheten. Anmälankommunaladomar till den av
frivillig basis.och aids sker på

förord-har befogenhetförvaltningenkommunalaför den attChefen
beslutakansmittskyddsåtgärder. Hanrad t.ex. att en personna om en

arbets-smittbärare frånavstängningläkare,skall undersökas avomav
beslutalösöre. kanHanförstöringplatser skolor ävenoch samt avom

domstoldock bekräftasbeslut måstesådanttvångsisolering. Ett avom
ifrågaskall kunna kommatvångsisoleringför giltigt. För attatt vara

Förteck-förtecknade,särskilt sjukdomar.vissa,måste det sigröra om
beslut hälsoministemsnabbttämligenkan ändrasningen genom av
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tid fast-interimistiskt och måste vissdock inomministerns beslut är
återfinns bl.a. polio, tuberkulos,närvaranderiksdagen.ställas Förav
febrar förteckningen. Tvångs-hemorragiska iviraladifteri, ochrabies

förhållnings-följa deisolering endast skefår vägrar attom personen
isolerafrivilligt låter siginteregler honom,givits utgörsamt ensom

till-möjlighet kommaVarjeallvarlig omgivning.fara för sin attannan
tvångsisoleringbeslutha innanmåsteproblemetmed prövatsrätta om

först då ifrågaoch upphävssjukhussker påIsoleringtas. personen
kanåtgärder eller längreunderkasta sig intefrivilligtantingen väljer att

smitta annan.
innehåller bestämmelsestrafflagen ingennederländskaDen som

från tillöverföring smittasärskilt sikte påtar en annan,en personav
använda straffbestämmel-aktuellt sigdet blifall kani vissa att avmen

våldrör mot person.serna som

Frankrike19.2.4

smittskyddslagstiftningen återfinns i CodefranskagrundläggandeDen
förkortad Bestämmelsernanedan CSP.ide publiquesanté texten

och regler utfärdade på lokal nivå. CSPförordningarkompletteras av
obligatorisk vaccination och anmäl-bestämmelserinnehåller bl.a. om

rådersjukdomar t.ex. obligatorisk anmäl-ningsplikt rörande vissa
smittades identitet fårvarvid den inte röjbeträffande aids,ningsplikt as;

basis.frivilligpåhivinfektion rapporteras
överhängande fara hotar folkhälsan kanellerDå epidemi annanen

landshövdingen besluta omedelbar verk-prefekten ung. motsv. om
föreskrivit i förordning. Exempelregeringenställighet åtgärder somav

sjukhusförstörelse livsmedel och isolering påpå åtgärdersådana är av
smittsamma sjukdomar t.ex. smitt-vissasmittats avav personer som

Åtgärderna får emellertid endast vidtaskoppor, pest.kolera och om
exceptionella.omständigheterna är

överförbara sjukdomarna syfilis,de sexuelltBekämpningen go-av
behandlasoch klamydia i avsnitt i CSP. Per-norré, molleulcus ett eget

skyldiga undergå läkarunder-sådan sjukdomlider är attsoner som av
försvunnit.smittrisken Prefekten kansökning behandling till dess ioch

Ävenskall försmittad tvångsintas på sjukhus.vissa fall besluta att en
hivinfektion finns särskilt kapitel. fastslåsbekämpningen Därett attav

på kampen sjukdomen. Vidareinriktningenskall bestämma motstaten
landet skallförordnas del anvisas åtminstonedet i varje mot-att av en

sökandekostnad för den och avslöja dennestagning utan attutansom
dessagenomföra hivtest. Till bestämmelser finns radidentitet skall en

rörande hivtestning som frivillig,specialförordningar, bl.a. i princip är
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blodgivare. finnsför Det ingenmed undantag vissa t.ex.grupper som
vård informera sexual-ellerskyldighet hivpositiva sinaför att motta

finnsför kontaktspåming inte.Någotpartners. program
hivinfektion tillöverföring sexualpartners har så-förStraffansvar av
domstolar. forfranska Ansvarkäntvitt inte typprövats annan avav

till har enligtöverföring frånsmitta prövatsen annanpersonenav
enligt dem förgiftning.strafflagen, bl.a.bestämmelserna i rörsom

Italien19.2.5

sjukdomarsmittskyddslagen reglerar smittsammaDen italienska som
däremot hiv/aids. Olikatuberkulos, inteochröda hund typert.ex. men

övervakningssystem, finansie-hiv/aids såsomfrågor relaterade tillav
reglerastestningsförfarande i stället special-ring vård och genomav

obligatoriskaids och skall ske på såförfattningar. Rapporteringen ärav
avslöjas. finns lagidentitet inte Det ingenden smittadessätt att som

hivinfektion med medel såsomspridningensyftar till hindra t.ex.att av
eller isolering.tvångsbehandlingtvångstestning,

grundlagitaliensk skall medicinsk behand-bestämmelse iEnligt en
bestämts i lag. har lag förordnatsDet iling frivillig inte annatvara om

beträffande sexuellt överförbara sjukdomar.kan sketvångsvårdatt
emellertid undantaget tillämp-inteIitaliensk konstaterasdoktrin äratt

sjukdomenså länge obotlig.ligt på aids, fall intei ärvart som
kan ansvarsbestämmelser straff-Vid smittspridning vissa iuppsåtlig

frå-epidemi tillämpas. Såvitt känt har intespridandelagen rörsom av
sexuellthivinfektion vid ita-överföring prövatsumgängeom avgan av

liensk domstol.

Storbritannien19.2.6

HealthPublic Control of Disease Actallmänna smittskyddslagenDen
Health InfectiousPublic Diseasesmed Regu-1984 tillsammansutgör

förbasen kontroll smittsammaförfattningsmässigalation 1988 den av
smittskyddslagen omfattar generellt femsjukdomar. brittiskaDen an-

kolera, återfallsfeber, smittkopporsjukdomar:mälningspliktiga pest,
bestämmelserna andragäller vissa smitt-och tyfus. Dessutom ävenav

huvudregel hivinfektion,aids men intesjukdomar, t.ex. somsamma
Särskilda bestämmelseroch påssjuka. detuberkulos, mässling sexu-om

syfilis, gonorré och ulcus molle finns iellt överförbara sjukdomarna
specialförfattningar hiv/aidsVissa rörandeVenerea l9l7.Disease Act
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och statistik.provtagning Hivtestning i prin-reglerar selqetess,b1.a. är
cip frivillig.

anmälningspliktregler rapporteringb1.a.Smittskyddslagen omger
helt frivillig basis olikaaidsfall sker dock påhiv- och samt ty-omav

myndigheterna kan till för hindratvångsåtgärder ta att ut-somper av
flestasjukdomar. De bestämmelserna intebredningen smittsamma ärav

reglerna tvångsundersökning, intagningdocktillämpliga aids;på är om
sjukdomen. tvångs-tillämpliga på Beslutisoleringpå sjukhus och om

begränsning den tidoch det finns ingendomstol,isolering fattas avav
aktuell. Domstolen kan beslut före-bli i sittisolering kanunder vilken

tiden kan förlängasupphöraskallskriva isoleringen ettnär men genom
beslut.nytt

straffbestämmelsema Offen-f.n. iregeringenbrittiskaDen överser
för dessa skall-bli enklare till-1861the Person ActAgainst att attces

syftesmittspridning i allvarligt skadauppsåtliglämpa b1.a.på att annan.
möjligt lagenmed stödemellertid redan idagtordeDet att avvara

uppgift från of HealthEnligt Departmentväcka för sådan gärning.åtal
fallförekommit något i England eller Wales därhar det sannolikt inte

hivinfektionmed vid sexuelltför ha smittatdömts att annanen person
umgänge.

Sammanfattande kommentarer19.3

smittskyddslagstiftningoch utländskmellan svenskVid jämförelseen
dras. Skall ordentlig ochslutsatserkan försiktigaendast göraman en

skillnadernagrundläggande mellan de olikadesäker jämförelse måste
och hänsyn måste till andrabeaktas,rättsordningar även tasstaternas

drog-ekonomi, och sexualpolitik, flyk-faktorer lands klimat,ettsom
beträffandeiakttagelser de studeradetingpolitik Vissa staternam.m.

kan dock göras.
lagar smittskyddet.övergripande reglerarfinnsI samtliga stater som

smittskyddslagen omfattar de allmänna smitt-Liksom svenskaden
Tyskland hivinfektion;Finland och denskyddslagama i Norge, även

innehåller bestämmelser rörande den-franska smittskyddslagen ett par
fallsmittskyddslag i vissa tillämplig på aids.Storbritanniens ärna.

Österrike, NederländernaDanmark, och ItalieniSmittskyddslagarna
hivinfektion eller aids.omfattar sigvare

sjukvårdspersonal anmäla förekomsten vissaSkyldighet för att av
förekommer studeradecentral instans i alla desvåra sjukdomar till en

anmälningspliktig sjukdom Danmark,Hivinfektion i Norge,ärstaterna. en
Österrike,Danmark, Norge, Frankrike ochFinland Tyskland.och I
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aidsAnmälan hivinfektion ochaids anmälas.Italien fallskall avav
och Storbritannien.Nederländernasker frivillig basis ipå

vidta tvångsåtgärder för förhindrafallsärskildaMöjligheter i attatt
smittskyddsreglering. kanDetsamtligasmittspridning finns i staters

tvångsvaccinering, stängningtvångsundersökning,sigt.ex. röra avom
Tvångsisolering åtgärd deiövervakning.verksamheter eller är somen

hivinfek-isoleringform,i någonförekommerflesta länder men p.g.a.
regler endast ske ismittskyddslagens kanmed stöd etttion eller aids av

Sverige skekan förutom ihivinfektion iIsoleringfåtal länder. p.g.a.
dockdelstatema begagnar sigflesta tyskaallraTyskland.och DeNorge

aidssjukakan isoleringStorbritannienmöjlighet. I ägainte denna avav
omständigheter. Tvångsomhändertagandebestämdaunder vissa avrum

kan emellertid länderhivinfektion i mångasmittats avpersoner som
narkomanvård, depsykiatrisk vård ellerske enligt författningar omom

psykisk beskaffenhet eller missbruks-problemharsmittade även avav
natur.

bestämmelsernadomstolarna ianvänder sigländermångaI av res-
för be-misshandel och motsvarande brottstrafflagpektive lands attom

för hiv-överföring eller risk överföringinneburitdöma gärning avsom
österrikis-danska, norska ochsjukdom. Densvårinfektion eller annan

ansvarsbestämmelser sikte påsärskildaka strafflagen har gär-tarsom
sjukdom överförs riskerarellersmittsamningar innebär attattsom

tillöverföras från annan.enpersonen
det i smittskydds-konstateraskanSammanfattningsvis att staternas

förenar, också flera skil-dragmångalagstiftningar finns somsom men
bero på olikheternakan bl.a. iSkillnadernajer sig åt. rättstra-staternas

försöka slut-epidemiologiska historia. Att dra någondition och deras
respektive lands epidemiologiskainverkan pålagstiftningenssats om

vad orsak och verkan svårtknappastsituation låter sig är ärgöras; som
att säga.
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Internationellt samarbete20

Inledning20. 1

omfattandebedrivs, bl.a. inom FN ochplan EU,På internationellt ett
världen.utbredningen smittsamma sjukdomar iarbete för minskaatt av

internationella bestårde organisationernaMycket arbetet inom avav
handlingsplaner ochframtagande olika Dettyper merav program.av

utförs vanligen mindre ochsmittskyddsarbetetkonkreta av organ sam-
förofta dedå inom organisationemasmanslutningar, storaramenmen

program.
smittskyddssamarbete de nordiskaformellt mellanfinnsDet inget

SMI beviljades emellertidSmittskyddsinstitutet regering-länderna. av
förmiljoner kr utveckling och stärkandebidrag tioi juni 1997 om aven

närområdetnordiska åren Avsiktendet s.k. 1997-2000.smittskyddet i
och samarbeta med dekontaktaskallSMIär motsvararatt organ som

baltiska övriga nordiska länder. Vidareinstitutet bl.a. dei staterna samt
hållamotsvarigheter sig informerade planerskall och dessinstitutet om

Nordiska ministerrådet och Världshälso-och företasinsatser avsom
arbeteWHO samordna sitt med dessa.organisationen samt

20.2 Arbetet inom FN.

förbedrivs WHO motverka smittsammaBland arbete inomdet attsom
överenskommelser,utarbetande upprättandemärkssjukdomar t.ex. av

bedrivandeinformationssystem vaccina-övervaknings- och samt avav
WHO deforskningsprogram. organisatio-tions- och Dessutom är en av

hiv/aids,bakom samlade UNAIDS.står FN:s Enmotprogramner som
arbetetverksamhet de s.k. Collaboratingviktig del WHO:s är genomav

laboratorium ellerCollaborating Centre institutionCentres. Ett är ett en
och epidemiologihar på diagnos vad gäller smittsammaexpertersom

samarbetar medsjukdomar eller flera länder.och Centret ettzoonoser.
för bl.a.På Collaborating Centres, legionella.SMI finns fyra

VärldshälsoförsamlingtjugoandraWHO:s 1969antog överens-en
mellan länderna,kommelse arbetet International Healthdet sanitäraom
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överenskommelsen, reviderats vid antalRegulations IHR. ettsom
svenskaför den karantänslagstiftningen setillfällen, till grundligger

möjliga skydd vissa sjuk-kap. syfte10. IHR:s störstaär att mot attge
med möjliga hinder för den interna-domar internationellt minstasprids

regleras febem,sjukdomar i IHR f.n. gulationella trafiken. De ärsom
särskildafinns några stadganden mala-kolera och Härutöverpest. om

olika karaktär. Vissa tvingandei IHRria. Bestämmelserna ärär av av
fall hålla underrättadi vissa WHOt.ex. skyldigheten attnatur om

medan andra behandlarlandet, de åtgärderismittskyddssituationen
landet och det restriktiva för-enskildafår detvidtas mestangersom av

farandet tillämpas.fårsom
bestämmelserna, vilken kannärvarande pågårFör översynen av

området. Sedan tillkomst harlagstiftning på IHR:sinverkan svenskpå
Vidare har den samfärd-förändrats. internationellasjukdomspanoramat

risk för spridning sjukdo-medfört ökad vissaseln harökat, vilket aven
omfattarbrist IHR inte regler andraharDet att motansetts som enmar.

Vidare ifrågasättskolera och harfebem,sjukdomar gula pest.än om
förbättrade möjligheter till behandling,tillkolera, bl.a. med hänsyn

givits revisionsarbe-deskall regleringen. Avingå i överrapporter som
konstaterats de grundläg-vidframgår detbl.a. expertmöteett atttet att

rollkvarstå IHR:s nuvarande böri börgande IHRprinciperna attmen
gäller rapporteringsskyldigheten.särskilt vad Där-ändras utvidgas,och

rapportering vissa definieradeomedelbarvid har föreslagits av symp-
internationell betydelse. Vidare harsjukdomarantalpåtom ett av
klarhet i vad olämp-skallrekommenderats IHRatt ge som anses vara

vägledning bör förkontrollåtgärderliga och onödiga att antassamt en
bestämmelserna. tillsattWHO hartillämpningenunderlättaatt enav

utkast till förändringutarbeta bestäm-försärskild arbetsgrupp ettatt av
för Världshälsoför-förslag kunnamelserna. färdigtEtt presenterastros

samlingen under 1999.
bl.a.olika övervakningssystemfrån WHO harMed stöd upprättats,

och för livsmedelsburna infektionertuberkulosför läkemedelsresistent
Övervakningen läkemedelsresistent tuberkulosoch förgiftningar. ärav

syftar till standardi-global bedrivits sedan 1994. Den påoch har att ett
hur omfattande och allvarligt resistens-samla informationsättserat om

Övervakningssystemet för kontroll livs-olika länder.problemet iär av
förgiftningar omfattar europeiskaoch de län-medelsburna infektioner

stöd förebyggandet kontrollenderna i ochoch utgöra ettär avsett att av
regionen. Programmet syftar särskilt tilllivsmedelsburna sjukdomar i

livsmedelsburnatill sjukdomar deras epi-identifiera orsakernaatt samt
insamlad information samarbeta meddemiologi, sprida samt attatt na-

deras ansträngningar stärka prevention ochtionella myndigheter i att
kontroll.
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antibiotikaresistensglobal övervakning har WHOstödjaFör att av
WHONET. WHONET dator-fram informationssystemettagit är en

mikrobiologer, kliniker ochskall kunna användasmjukvara av avsom
infektionskontrollmed den platsandra sysslar på iyrkesgrupper som

praktikenhar i inte fått någonvärlden arbetar. Systemetdär de ännu
genomslagkraft.större

medverkarWHO i Tropical Disea-specialprogramEtt de ärsomav
forskningför och utbildning vad gäl-Research Program, ett programse

lepra, flodblindhetsjukdomar såsom och malaria.ler tropiska parasitära
utvecklingsprogram, Världsbanken ochinitierades FN:sProgrammet av

antal länderdessa jämte och s.k.stödsWHO och ett stort non-av
frånMed hjälp har nätverkorganisations.govemmental programmet ett

i världen.forskningslaboratorier växt runt omuppav
FN-organisationerde står bakomWHO vidare FN:sär somen av

världen,hiv/aids i UNAIDS.samlade UNAIDS ersättermotprogram
aids, funnits sedanbl.a. globala 1986. Sveri-WHO:s mot somprogram

vid tillkomsten UNAIDS och har etableratmycket aktivt avge var en
huvudkontoret kring organisationens arbete. Enligtständig meddialog

plan skall UNAIDS leda och stödjastrategiska åtgärderprogrammets
överföring hivinfektion,förhindra sörja för förbätt-syftar till att avsom

stöd till redan smittade, nedbringarad och bättre individer-omsorg om
för lindraoch utsatthet smitta epidemins effekt påsamhällets samtnas

uppehälle välbefinnande såväl för den förhälsa, och enskilde som sam-
identifiera sunda handlingssätthället. UNAIDS försöker och strategier

förebyggande och vård. Stöd till forskning syftarför arbete tillges som
utveckla hjälpmedel och Vidare hjälper UNAIDSangreppssätt.att nya

och andra aktörerregeringar, med bygga kom-samhällsgrupper att upp
för motverka epidemin,själva kunna bedriver bl.a.petens att samt

ochområdet övervakning kontroll. har nyligenverksamhet SMIinom
för UNAIDS.till Collaborating Centreutsetts

Arbetet inom20.3 EU

Maastrichtfördraget, trädde i kraft denGenom novemberl 1993,som
fick folkhälsanssärskilda befogenheter på område. ArtikelEG 3 o an-

gemenskapensmålsättning verksamhet,politisk på de vill-attger som
kor fördraget, skalloch den takt i innefatta "bidrag tilli attsom anges

hälsoskyddsnivå". artikel 129 somuppnå hög I omarbetadesen genom
grundläggandeAmsterdamfördraget återfinns den bestämmelsen om

folkhälsan. artikeln högInledningsvis i skyddsnivå försägs att män-en
niskors gemenskapens helahälsa skall säkerställas politik och verk-när

genomförs. Vidare bl.a.samhet utformas och gemenskapenssägs att
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skall inriktasnationella politiken,denkompletteraskallinsatser, som
ohälsa och sjukdomar hosförebygga män-folkhälsan,på förbättraatt

krav påmänniskors hälsa. ställsDetfaror för attniskor undanröjaoch
skall samordna sinakommissionenmedtillsammansmedlemsländerna

områden.dessapåpolicies och program
frigrundreglernainverkan på rör-harhälsanSkyddet för även om

till åtgär-skall förslagartikel lOOaEnligtochlighet för personer.varor
hälso-bl.a. från högmarknaden utgåden inreder för upprättaatt en

kompletterats medmarknaden harför den inreskyddsnivå. Principema
med stödkan begränsasförrörlighetenfriarestriktioner. Den avvaror
transitering iför import ochrestriktionertillåter vissaartikel vilken36,

och rådetsEnligt artikel 56och hälsa.livmänniskorsskyddasyfte att
finns mån64/22l/EEG i viss1964februari ävendirektiv den 25av

förfria rörligheteninskränka densyftemöjlighet dettaiatt personer.
förmeddelandekommissionennovember 1993 ettI antog ramenom

uppstäl-93 559. Meddelandetområde KOMfolkhälsansåtgärder på
folkhälsoornrådet åtta priorite-påler kriterier för insatserna samt anger

antal sådanaskall utvecklas. Ettvilkainomrade områden program
och rådet.Europaparlamentet Programmenantagitshar avprogram nu

användaskanmedlemsstaterna,bindande förinte juridisktär avmen
hälsoskydd i juri-klargöra nivånellertolkasyfteEG-domstolen i att av

direktiv. degemenskapsåtgärder Ettdiskt bindande t.ex. prog-avsom
överförbara sjukdomar bes-andraaids och vissaantagits rörram som

detfortsättning på1996 ochden 29 utgörlut 647/96/EG enmarsnr av
beslutaids" rådets"Europarådet motprogrammetantagna nrav

1729/95/EGrådets beslutochEuropaparlamentets91/317/EEG och nr
aidsenbartinte rörDetvilket 1991-1995.gällde programmet, somnya
ochperioden 1996-2000sjukdomar,smittsammaandraävenutan avser

medarbetetmiljoner För49,6budget programmethar total euro.omen
består tvåsärskild kommittétillsatthar kommissionen repre-som aven

kommissionenföreträdare formedlemsstatför varje samtsentanter en
och Folkhälsoinstitutet. Prog-deltar SMISverigeFrånordförande.som

före-och dödlighet aidsspridning iminskasyfte samtär attrammets av
skall skesjukdomar. Dettasmittsammakomsten andra ett ut-genomav

och samordningmedlemsländernamellanökat samarbete avgenom en
Vidare skall stödjaochpolitikförebyggandeländernas program. man

inklusive sammanslutningarorganisationer,olika icke-statliga av perso-
vilkasärskilda områdenhivinfektion. Fyra inomberörs avner som

övervakning och kontroll smitt-utpekats:harutförasinsatser skall av
information, ochsmittskyddsåtgärder, undervisningsjukdomar,samma
aidssjuka bekämpninghivsmittade och ochtillstödutbildning samt av

efter ekonomisktansökan,diskriminering. Inom programmets ges,ram
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stöd påtill enskilda projekt inriktas något de fyra områdena.som av
tilldelasProjekten för periodinte iär permanenta utan taget.resurser en

Åtgärder till förebyggande smittsamma sjukdomar vidtas emel-av
lertid utanför det beskrivna Gemenskapen haräven programmet.ovan
tillsatt kommitté för utvecklingen nätverk för medlemsländer-ettaven

Medlemsstaternaepidemiologiska övervakningssystem. har åtagitnas
kommittén.sig följa de beslut fattas myndigheterDeatt som av som

Socialstyrelsendeltar från svensk sida och Syfteti nätverket SMI.är är
skallde nationella övervakningssystemen samordnasatt nätver-genom

bådeket, kunna till i rutinmässiga bråds-vilket skall ochnyttavara mer
kande skall bidra till förbättraNätverket förebyggandesituationer. att
åtgärder kontrollen allvarligaoch smittsamma sjukdomar. Demot av

skalluppgifter till nätverket allmänlämnas karaktär ochvara avsom
enskilda.inte identifieringmöjliggöra av

problemet medåren har antibiotikaresistensUnder de senaste upp-
antalmärksammats alltmer inom EU. Ett initiativ har denna frå-tagits i

humanmedicinskasåväl på detSverige deltar på det veterinäraga. som
området för forma de europeiskamed expertis strategiema anti-att mot
biotikaresistens. pågickUnder 1998 utredning där flera EU-storen av
kommissionens direktorat medverkade det europeiska läkemedels-samt

läkemedelsindustrin.verket, och Utredningen utmynnadeWHO i vissa
konkreta åtgärder. Vidare har EU-kommissionensförslag till konsu-
mentdirektorat tvärvetenskapligtillsatt expertkommitté skallen som
lämna sin aprilslutrapport i 1999.

vidare,gemenskapen har rådets direktiv 92/117/EEG,Inom genom
företablerats direktivetrapporteringssystem I fastslåsett attzoonoser.

nödvändigt lämpligadet åtgärder förhindra och minskaär att genom
förekomsten animaliska livsmedel kan utgörazoonoser som genomav

därförmänniskors hälsa, och det tillrådligthot samla inärett att attmot
informationepidemiologisk vissa Direktivet föreskriverom zoonoser.

bl.a. särskildamedlemsland skall referenslaboratorier,varjeatt utse att
det på nationell nivå skall samlas in uppgifter zoonotiskavissaom

skallkommissionen varje år underrättas desamt att ten-agenser om
denser och till infektioner konstateratskällor zoonotiska under detsom
gångna året.

Ett arbete leds direkt kommissionen och har hög prio-som av som
ritet bland medlemsländer berör samarbetetEU:s med påUSA smitt-

Årskyddsornrådet. fattades beslut1996 Transatlantic"Newom en
Agenda" punkteri punkter. dessa101 En inrättandet EU-av var av en
US Task för övervakningen smittsammaForce sjukdomar. konk-Deav

förslagen till samarbete har bl.a. utbytesprogram för fáltepi-rörtreta ett
demiologer och global övervakning mikrobiell där detresistensaven
existerande skall utvärderas.WHONET
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Smittsamma21 sjukdomar och

mänskliga rättigheter

2 Inledningl 1
.

kapitletI översiktlig redogörelse för de for smittskyddsfrågomages en
relevanta internationella konventionema mänskliga rättigheter ochom
andra internationella dokument berör dessa frågor. Tyngdpunktensom
läggs vid frågor berör tvångsåtgärder. I avsnitt 21.4 när-som ges en

för ochredogörelse 8 i den5 europeiska konventionenart. art.mare
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
frihetema Europakonventionen. Kapitlet avslutas med analysen av
förhållandet mellan smittskyddslagens bestämmelser och Europakon-
ventionen.

Redogörelsen i avsnitt och analysen21.4 i avsnitt bygger21.5
främst på följande rättsfallsredogörelser och kommentarer Stras-om
bourgorganens praxis på genomgång tillgängliga domar frånsamt av
den europeiska domstolen for de mänskliga rättigheterna Europadom-
stolen respektive från den europeiska kommissionen för derapporter
mänskliga rättigheterna kommissionen.

Danelius Mänskliga rättigheterH., europeisk kommentari praxis en-
till Europakonventionen de mänskliga rättigheterna, Norstedtsom
Juridik, Stockholm, honom1997, jämte presenteradeav
rättsfallsöversikter Svensk Juristtidning.i

Dijk mfl., Theory and ofP. thePractice European Conventionvan on
Human Rights, Kluwer and TaxationsLaw Publishers, Holland,
1990

Fawcett Ihe application of theJ.E.S., European Convention Humanon
Rights, Oxford,Clarendon Press, 1987

Harris D.J. mfl., of theLaw European Convention Human Rights,on
Butterworths, London, 1995.

19-0619SmittskydddelA
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besökthar vidare Euro-huvudsekreterareochordförandeKommitténs
hälsofrågor Health DivisionforenhetEuroparådetspadomstolen och

mänskligasjukdomar ochrörande smittsammafrågoroch diskuterat
sekreta-chef EuropadomstolensOBoyle, påMichaelmedrättigheter

chef respektiveMierzewski,och PiotrSciclunariat, och med Henry
Frågorna rörande tolkningenhälsofrågor.forvid enhetentjänsteman av

Danelius, justi-meddiskuterats HansvidareharEuropakonventionen
profes-och med David Harris,Jkommissionen,tieråd medlemoch av

of England.University Nottingham,vidoffentliginternationelli rättsor

konventionernaAllmänt21.2 omom

rättighetermänskliga

FN2l.2.l Inom

ochmedborgerligakonventioneninternationelladen1966 antogs om
internationellaoch den kon-FN-konventionenrättigheterpolitiska

kulturella rättigheter.sociala och Konven-ekonomiska,ventionen om
grundläggande konventionerdessakraft 1976. Utöverträdde itionema

Rättigheterna iantagits. FN-särskilda konventionerflertalhar också ett
tilläggsprotokoll. Förutvidgatsockså över-konventionerna har genom

kontrollprocedurer inrättats.särskildaharkonventionernavakningen av
traditionella mänskliga rättigheterna.behandlar deFN-konventionen

finns 6-27.och rättigheterna isärskilda fri-deBestämmelserna art.om
art. 76 förbudart.till livetåterfinns bl.a.Här mot tortyrrätten m.m.

särskilda rättssäkerhetsgarantier iochdomstolsprövningtillrätten
till och familjelivoch privat-14art.domstolsförfarandet rätten m.m.

konventio-från forpliktelsema enligtfår4art. 17. Enligt avstegart.
nödlägeallmänt hotar nationensföreliggerdet ettgöras somnen om

och förbudetförbudetEmellertidfortbestånd. tortyr mot retro-är mot
får aldrigabsoluta rättigheter, dvs.strafflagstiftning s.k.aktiv avsteg

förbud.från dessagöras
kulturellaekonomiska, sociala ochkonventionenInternationella om

avseddabestämmelserinnehåller ärrättigheter garanteraatt envarsom
hänseende.socialt och kulturelltekonomiskt,iminimirättighetervissa

skallmålsättningskonvention. StaternakaraktärenharKonventionen av
tillgängliga säkerställaförsinafullo utnyttjaenligt till2 attart. resurser

rättigheterna gradvis förverkligas i sininskrivnade konventioneniatt
skemedel. skall första handägnade Detta idärtillhelhet alla ge-genom

individuella rättigheternaområde.lagstiftningens Deåtgärder pånom
behand-särskilt intresse. Artikeln12återfinns 6-15. Häri är art.art. av
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lar avseende hälsa och kan programförklaring förrättigheter ses som en
hälso- Enligt artikeln erkänner konventionsstatemaoch sjukvården. rät-

fysisktför såväl psykiskt åtnjuta bästa uppnåeligaten att somenvar
åtgärderhälsa. skall därvid vidta nödvändiga förStaterna är attsom

behandla och kontrollerabl.a. förhindra uppkomsten epidemier,av,
folk- andra sjukdomar.yrkessjukdomaroch samt

Europarådet21.2.2 Inom

angående skydd förkonventionen de mänskligaDen europeiska rättig-
heterna friheterna Europakonventionenoch de grundläggande antogs

sociala stadgan1950. europeiska 1961. Sverige ratifice-Den antogs
det år då konventionenrade 1953, trädde lcraft.Europakonventionen i

införlivadSedan konventionenden januari 1995 i den svenska1 är
1994:1219 dennationella jfr lagen europeiska konventio-rätten om

mänskliga rättigheternaskydd för de och de grundläg-angåendenen
gande frihetema.

innehåller bestämmelserEuropakonventionen medborgerligaom
särskilda fri- ochoch politiska rättigheter. De rättigheterna återfinns i

tillbehandlar liv art. 2, förbud2-14. Artiklarna rättenart. tortyrmot
förnedrande behandling och bestraffningomänsklig och att. 3,samt

förbud träldom och tvångsarbete art.Slaveri, 4, till friheträttenmot
till domstolsprövningoch art. 5,personlig säkerhet ochrätten garan-

art. 6, förbudtier i domstolsförfarandet döma till straffmot att utan
straffdomarstöd retroaktiva art. 7,i lag och till skydd förrättenmot

till tankefnhet,privat- och familjeliv art. 8, samvetsfrihet ochrätten
religionsfrihet till yttrandefrihet9, art. till för-art. 10,rätten rätten

föreningsfrihet art. 11,och ingå äktenskap ochsamlings- rätten att
bilda 12, föra talan vid inhemsk myndighetfamilj art. rätten att om
kränkningar fri- och art. 13rättigheterna förbud diskri-samt motav

materiellaminering art. 14. Konventionens regler har utvidgats ge-
tilläggsprotokoll rörande äganderätten,fyra bl.a. tillrättennom person-

lig rörelsefrihet och bestämmelser brottmål.vissa om
fårenligt avvikelserHär skall 15 från åtagan-nämnas art. görasatt

dena och tilläggsprotokollenenligt konventionen då särskilda omstän-
digheter fallet under krig ellerföreligger. Så i allmänt nödlägeär annat

hotar rättigheter,existens. Vissanationens till liv enligträttent.ex.som
enligt2 och förbudet dock absoluta vilketart. mot tortyr art. ärm.m.
fråninnebär avvikelser får dessainte rättigheter.görasatt

Övervakningen efterlevnaden Europakonventionen innehålleravav
effektivt kontrollsystem övriga internationella konventioneränett mer

bl.a. eftersom kränkningar kan vid särskild domstolprövas en vars
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medlemsstat. till den novemberför berörd Fram lbeslut bindandeblir
kränkningarpåstådda den europeiskaprövningen1998 skedde avav

rättigheterna och den europeiskade mänskligakommissionen för av
fortsättningsvisrättigheterna kommissio-mänskligadomstolen för de

båda kontrollorganEuropadomstolen. Dessa är ersat-numeranen resp.
fördomstolen de mänskliga rättighe-Europeiskadomstol,medta en

övervakningen åvilar också Europarådetsdet gällerUppgifter närterna.
ministerkommitté.

stadgan innehåller bestämmelsersocialaeuropeiskaDen grovtsom
arbeteskydd avseende t.ex. till arbetekategoriernakan delas i rättenin

bl.a. hälso- och sjukvård och tillsocialt skyddarbetsvillkor,och rätt
områden utanför arbetsmiljön bl.a.skydd rörandesocialt bistånd samt

inledsfamiljer. Stadgan med uppräkningochför barnrättigheter ettav
programförkla-har karaktäroch principerantal rättsgrundsatser som av

artiklar med bindande förpliktelser.därefter En-19ringar och följs av
fördragsslutande erkänna målet för denligt skall destadgan parterna att

med lämpliga medel, såväl nationelltfullfölja allaskallpolitik desom
uppnå sådana förhållandenskallinternationellt, rätts-attattvarasom

förverkligas.skall kunna Såvitt gälleroch principernagrundsatsema
inledningen "Envartill hälsa ifrågor rättägersägs att atträttenom

kan bidraga till honomall hjälp givakomma åtnjutandei attsomav
enligt vil-grundsats 11bästa hälsa". Dennamöjliga motsvaras art.av

den enskildes be-förbinder sigken ratificerande rätttrygga attattstat
erforderliga syftevidtaga åtgärder ivid god hälsa attattgenomvaras

till tillhandagåorsakerna ohälsa,undanröjabl.a. måni möjligaste att
utvecklandehälsans förbättrande och förtillupplysningarmed råd och

hälsoangelägenheter möjli-i ikänslan personligt samt attansvarav av
epidemier, folksjukdomar ochuppkomstenförebyggamångaste av

andra sjukdomar.
utvidgats tilläggsprotokoll.harstadganRättigheterna enligt genom

genomgått revision. Vid revideringenhar stadganUnder 1990-talet en
reviderade stadgan öppnades förrättigheter. Denhar bl.a. tillagts vissa

lqaft.ihar inteundertecknade 1996 trättännumen
ministerkommitté har också ytterligare kon-antagitEuroparådets

rättigheterna. Här skall särskiltde mänskligarörandeventioner nämnas
förhindrandetill och omänskligden europeiska konventionen tortyrav

bestraffning antagen 1987 och denbehandling ellereller förnedrande
mänskliga rättigheter biomedicinocheuropeiska konventionen om

nämnda konventionen,den förstantagen 1997. Enligt utgör ettsom
skall särskild kommit-Europakonventionen,komplement till i3art. en

besöktortyrkommitté, på fängelser, institutio-té, Europarådets genom
behandlas under frihetsberövande.huro.dyl. undersöka personerner

förstärkaskall möjligt sådanakommitténAvsikten är att personersom
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skydd. rekommendationer redovisasResultat och i landrapporter. Syftet
mänskligamed den europeiska konventionen och biome-rättigheterom

rättigheternadicin skydda de mänskliga och respekten förär män-att
medicinsk verksamhet.niskors biologisk ochvärde i Konventionen

föreskrifter information,innehåller bl.a. principer och samtycke,om
medicinsk forskninggenteknologi,användningen av m.m.

mänskligaFrågor rättigheter och21.3 om

sjukdomar i internationellasmittsamma
rekommendationer m.m.

2 l .3. Allmäntl

inträde ifrågasattes sällan deFöre hivepidemins internationella organen
vidtvångsåtgärder smittsamma sjukdomar. skallanvändandet Härav

dock särskilda överenskommelsenerinras den rörande åtgärder tillom
smittsammaförhindrande spridning vissa sjukdomar, Intematio-av av

beskrivsnal Regulations, vilken i kap. FrågorHealth 20.närmare om
förhållandet rättigheter och hiv/aidsmellan mänskliga har däremot åter-

olikakommande föremål för diskussioner i internationellavarit organ
deklarationeroch antal resolutioner, och rekommendationer harett stort

samtliga inom resolutio-antagits. Så har FN antagitnästant.ex. organ
mänskligahiv/aids och rättigheter. Vidare har des-berörner m.m. som

internationella konferenser.frågor behandlats vid flera Frågorsa som
hiv/aids hardiskriminering uppmärksamhet,röntrört storp.g.a. men

tvångsåtgärder och till konñdentialitet.också frågor I denrättenom
följande de viktigasteframställningen redovisas uttalanden och rekom-

Världshälsoorganisationen WHO,gjortsmendationer FN:savsom
kommission rättigheter ochför mänskliga Europarådet.

21 WHO.3.2

riktlinjer rörande förhållandetWHO har antagit mellan åt-inte närmare
sjukdomar och de mänskligagärder rättigheterna.smittsamma Imot ett

flertal viktendokument har dock betonats respekt för de mänskligaav
för framgångsrikrättigheterna förutsättning hivprevention ochensom

resolutionvissa uttalanden har gjorts. I Världs-generella antagenen av
41/24, uppmärksammashälsotörsamlingen medlemsstater-1988, WHA

alla ochhälsa för kontrollera spridningenför att trygganas ansvar av
hivinfektion enskildesden inte självsigutsättaäven attansvarmen
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Världshälsoförsamlingenhivinfektion.eller risk smittasandra för att av
aidssjukasskydda hivpositivas ochmedlemsstaterna attuppmanar

diskriminerandeförhindra be-värdighetochmänskliga rättigheter samt
handling dessa.av

församarbete medWHO i FN:sanordnadeGeneve 1989 centerI
frågorkonsultation rörandeinternationellrättighetermänskliga omen

konsultationen deltog antalVidrättigheter.aids och mänskliga ett ex-
ochrättigheter, etik, religionmänskligajuridik,områdenainomperter

främst förstå-bättrekonsultationenfolkhälsa. Syftet med attvar ge en
hiv/aids.det gäller Un-rättighetermänskligaelse för dimensionen när

betydelseolika rättighetemasdiskuterades deder konsultationen men
förhållande till olika åtgärderdessa iinnebördennågra slutsatser avom

dokumentet.hiv/aids inte ispridningenmot gavsav
uttalade Världshälsoförsamlingen45/35,1992, WHAresolutionI en

några folkhälsoskäl för åtgärderfinns det intehiv/aidsdet gällernäratt
särskilträttigheter, åtgärder innebärindividensbegränsar somsom

kap. 5. uttalande harbegrepp Dettadettaomtvångsvis screening se
resolutioner.antalvidhållits i ettsenare

sambandaids. medglobala IWHO:s1986 tillkom attmotprogram
förebyggande fastställdesglobaladetförstrategierna programmet

sociala aspekter prevention ochdokumentsärskiltbehandlades i ett av
"Social of Preventiondokument, Aspects AIDSdettakontrollåtgärder. I

förebyggande arbete ochframhölls bl.a.Controlprograms",and att
sådant respekterareffektivt påutföraskankontrollåtgärder sättett som
det finns folk-inte någrarättighetermänskligaoch skyddar samt att

karantän eller några diskriminerandeisolering,hälsoskäl berättigarsom
ha eller harmisstänksanledningendenåtgärder enbart att en personav
dokumentetdettaför enligthivinfektion. Grundensmittats varav

social kontaktspridshivinfektion inteförhållandetfrämst det att genom
sprids stårhandlingarenbartcasual contact nästanutan genom som

vidhållitsståndpunkter har isedermerakontroll.under Dessaindividens
hiv/aids-prevention i olikaförglobala samtantagna programsenare

globala för aids och detWHO:sriktlinjer antagits avprogramavsom
aidsprogrammet, UNAIDS.1996 övertogorgan som

för mänskliga rättigheterkommission21 .3.3 FN:s

rättigheter har sedan slutet 1980-mänskligahiv/aids ochFrågor avom
och såvälresolutioner FN:sflertaltalet behandlats i rapporterett av

och dess förrättigheter underkommissionmänskligakommission för
resolutio-och skydd för minoriteter.diskriminering Iförhindrande av

för mänskliga rättigheter allakommission1989/ fastslog FN:s11 attnen
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skydd diskrimineringberättigade tilloch kvinnor ärmotmän är som
antal efterföljande resolutionerhälsotillstånd. Irelaterad till deras ett

grundas hiv/aids förbjuden enligtpåfastslås diskriminering äratt som
mänskliga rättigheter ochreglernade internationella staterna upp-om

lagar, handlingsprogramderasförsäkra sig attatt res-m.m.ommanas
däribland individens till privat-mänskliga rättigheterna,pekterar de rätt

grundad hiv/aids.förbjuder diskriminering påliv och integritet, samt
samarbete med UNAIDS andra interna-hölls1996 iseptemberI en

konsul-och mänskliga rättigheter. Vidhiv/aidstionell konsultation om
området för aids och mänskliga rättig-inomtationen deltog 35 experter

för hiv/aids mänskligariktlinjer och rättig-heter. Konsultationen antog
för mänskliga rättigheter resolutionenkommission iheter vilka FN:s

efterfölja. Riktlinjerna behandlar dels frâ-1997/27 inbjuder staterna att
ochgrundläggande principerna mänskliga rättigheterrörande de omgor

förbör vidta tillse de mänskligadels olika åtgärder staterna att attsom
för uppnå de hivrelaterade folkhäl-ochrättigheterna respekteras att

manifesterats huvudpunkteråtgärder har 12direkta isomålen. Staternas
till-hälso- och strafflagstiftningrörande bl.a. utformningen samtav

särskiltförgången till stöd och hjälp är utsatta.grupper som
de grundläggandefrågor principernasärskilt intresseAv rörär som

framhållsriktlinjerna inledningsvisrättigheter. Imänskliga attom
de mänskliga rättigheterna grund-skyddetfrämjandet och utgör ettav

forhindrande spridningen hivinfektion ochförläggande element av av
följder för dem Enligt riktlin-sjukdomens smittats.för minskaatt som

rättigheterna både förmänskliga nödvändigtdejerna främjandetär av
inneboende värdighet folkhälso-och för nåsmittadesskydda de attatt

minska sårbarheten för hivinfektion och för-målen, därvid bl.a. attatt
för hiv/aids.befolkningsgrupper Manmå individer och att ta ansvar

mellan främjande hälsa ochförhållandetvidareuppmärksammar av
och har deträttigheter påpekar dessafrämjande mänskliga attav

ochoch skydda individens rättighetermålet främjaattgemensamma
olikade samverkar påvälmående sätt.attsamt

frå-antal rättigheter. vikt läggs vidStorberörs vittdokumentetI ett
återkommande diskrimine-och det betonasdiskriminering attgor om

brottaidssjuka de mänskligaellerring hivpositiva utgör rät-ett motav
de manifes-inskränkningar rättighetergällerghetema. detNär av som

internationella dokumenten mänskliga rättigheterolikai deterats om
giltig grund förkonstateras folkhälsa har accepteratsatt som en

ofta hänvisar till detta det gälleroch skälinskränkningar näratt stater
och frihetsberövande. riktlin-åtgärder tvångstestning Enligtt.ex.som

sällan legitimtfolkhälsa skäl för inskränk-jerna emellertid ettutgör
det gäller hiv/aids. Inskränkandeningar mänskliga rättigheter närav

sjukdomar spridseffektiva vid smittsammaåtgärder kan ge-somvara
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casual contact" och kan"contagious bykontaktersociala somnom
hivinfektion. dokumentetdet gäller Iineffektivabotas, när tasärmen

framhåller vikten sekretess-ochtvångstestningavstånd från man av
enskildes hälsotillstånd personligaochuppgifter denskydd rörande om

frihet och säkerhet fram-till personligBeträffandeförhållanden. rätten
frihetsberövande åtgärd, fårisolering, intehålls riktlinjernai t.ex.att

individen hivpositiv. kanden grunden Däremotenbart på ärattäga rum
undantagsfall medsärskilda berättigatdet enligt riktlinjerna i vara

avsiktliga farliga bete-då det sig ochfrihetenbegränsningar rör omav
blifall skall dock behandlade enligtexceptionellaenden. Sådana van-

tillstrafflagar med tillbörlig hänsyn detellerliga hälsobestämmelser
processuella skyddet.

Europarådet21 .3.4

rekommendationer hiv/aidsEuroparådet har antagitsInom rörtre som
rättigheter; ministerkommitténsmänskligaoch etik ochfrågor om

folkhälso-8725 europeiskrekommendation nr R om en gemensam
8914aids och rekommendation Rpolicy rörande bekämpningen av

hivinfektion hälso- och sjukvårdenrörandefrågor ietiska m.m.om
aids och1989 angåenderekommendation 1116parlamentetssamt

ministerkommittén antagit tvåharrättigheter.mänskliga Härutöver
frågoroch 9487 6 R 10,rekommendationer, R tarnr som uppnr

delssjukdomar fängelser,andra smittsamma påochdels hiv/aidsom
hivinfektion.behandlingenden medicinska avom
särskildväckt uppmärksamhet i SverigerekommendationDen som

frågor hivinfektionetiska rörandeR 8914rekommendation iär om
ladeSverige enda land nedeftersomhälso- sjukvårdenoch somm.m.

rekommendationen. röstforkla-ministerkommittén Isin då antogröst
rekommendationen innehöll vissa punkteranförde Sverigeringen att
invändningar gällde hivpositivasallvarliga DethadeSverige mot.som

och isolering. Bakgrunden tillkarantänprovtagningen,rättigheter, samt
smittskyddslagen situationerfrämst i vissainställningSveriges attvar

tvångsingripanden den hivpositiv.tillmöjligheter ärmot somger
antal principer medlemsstaternarekommendationenI ett somanges

nationella handlingsprogram forupprättandetbör till vidhänsynta av
rekommendationen framhålls generellthivinfektion. Ibekämpningen av

och aidssjukas mänskliga och socialaför hivpositivasrespekten rät-att
för framgången förebyggandebetydelseavgörandetigheter är avav

folkhälsoprogram.
rekommendationen områdena förbehandlas iDe principer rörsom

hälsopersonal, epidemiologisk forskning, socialafolkhälsoprogram,
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Vadförsäkringsfrågor.ochskolaocharbeteförhållanden t.ex. som
ochfolkhälsoprogramprinciperde rörintressehär främst ärär somav

åtgärderfrivilligaförespråkasrekommendationenkontrollåtgärder. I
den all-förindividnivånsåväl påinfonnationsinsatseroch aktiva som

sådanavikten nåframhållssärskiltvarvid attbefolkningen,männa av
Med-hivinfektion.risk smittasförsärskilt attutsattaär avgrupper som
före-aidsfall, och irapporteringtillsevidareskalllemsstatema att av

ochsyftenepidemiologiskaförhivfall, endastfall ägerkommande rum
konñdentialitet.tillbörligunder

kun-vetenskapligadengrundas påprinciperRekommendationens
förhållandetoch på detspridningssättdessochhivinfelctionskapen om

här-sjukdomen. Med hänsynoch vaccinbotemedel motdet saknasatt
medkombineradprovtagningfrivilligrekommendationentill enligtär

hivinfek-spridningförhindraeffektivadet sättet attrådgivning mest av
när-screeningavstånd frånuttryckligenMinisterkommitténtion. tar

be-ochunder tvångkap. 5 ägerbegreppdetta rumsomsemare om
Enligtineffektiva medel.ochoetiska utta-åtgärdersådanatraktar som

detliggermemorandum""explanatoryrekommendationenslanden i
för hiv-skall genomgå provtagningindividenavgörandetslutliga om

rekommenda-samhället. Enligthosoch intesjälvhonominfektion hos
samtycke.med den smittadesskepartnerspåmingocksåskalltionen

smittadedå denspeciella situationer väg-för vissadockUndantag görs
sjukvårdsper-ovetandekontaktatillmedverka attatt person somenrar

avståndvidare uttryckligenMinisterkommitténtill. tarsonalen känner
aidssjuka.hivpositiva ellertvångsisoleringfrån alla former avav

memorandum""explanatoryenligtprincip attdennaGrunden för är en
tillmed hänsynineffektivoetisk och attåtgärdsådan varaanses

långa tidkontakt, till denvanlig socialsmittarhivinfektion inte genom
botemedel.avsaknadentillutvecklasaidsråder innan samt avsom

EuropakonventionenSärskilt21.4 om

anmärkningarinledandeNågra2l.4.l

förintresseartiklardeför störstärredogörsI avsnittet närmare som av
tvångsåtgärder, nämligen 5bestämmelser art.smittskyddslagens omom

ochtill skydd för privat-8ochpersonlig frihet rättentill art.rätten om
familjeliv m.m.

och bestämsartiklar tolkasEuropakonventionensInnebörden ge-av
redo-fortsattaEuropadomstolens praxis. Denochkommissionensnom

Strasbourg-bygger därför påkonventionsbestämmelsemagörelsen av
följande uppmärksammas.Därvid böravgöranden.organens
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När det gäller tolkningen konventionen följer internationellaav av
bestämmelser 1969 års Wien-konvention traktaträtten konven-attom
tionen bl.a. skall tolkas hänsynmed till dess ändamål och syfte "0bject
and plnpose". Strasbourgorganen har lagt vikt vid söka tolkastor att
konventionen på detta Europadomstolen har bl.a.sätt. i målet Tyrer mot
Storbritannien slagit fast1978 konventionen levande instru-att är ett

måste tolkas enligheti med rådande förhållanden.ment Domstolensom
därvid mångaväger gånger in vad kansom anses vara en gemensam

europeisk förhållanden.på betydelseAv då bl.a. Europarådetsärsyn
rekommendationer och hur frågan bedömts dei olika europeiska län-
dema.

Många frågor rörande innebörden konventionsartiklama har vi-av
dare inte Europadomstolen däremot kommissionen.prövats av men av
Det bör här anmärkas kommissionens ställningstagandenatt inte juri-är
diskt bindande för och domstolen har detstaterna avgörandeatt ordet.
Om domstolen har uppfattning kommissionen iän viss frå-en annan en

skall kommissionen efterfölja domstolens tolkning. kommissio-Attga
och domstolen har kommit till olika avgöranden har förekommitnen ett

antal gånger. frånvaro domstolsavgörandeI emellertid kom-utgörav
missionens avgöranden viktig källa för tolkningen konventionen.en av

21 .4.2 till personlig frihetRätten

Allmänt

Skyddet olagliga och godtyckliga frihetsberövandenmot centraltär ett
i Europakonventionen. Europadomstolen harmoment i flera fall fram-

hållit betydelsen denna rättighet i demokratiskt samhälle.ett I 5art.av
till personlig frihet och säkerhet.rätten Artikelngaranteras reglerar alla

slags frihetsberövanden andra begränsningarinte i rörelsefriheten.men
Skydd formerandra begränsningar i rörelsefriheten återfinnsmot iav

2 i fjärde tilläggsprotokollet. Emellertidart. gränsdragningenär mellan
dessa artiklar heltinte klar.

Artikeln innehåller uttömmande uppräkning i vilka fall frihets-en av
berövande tillåtet. Enligt Europadomstolensär skallpraxis uppräknade
fall restriktiv tollcning. särskildaDe fallen undertasges en upp sex
punkter, nedan. Härutöver innehållernärmare artikeln bestämmelserse

skall garantier för rättssäkerhet vid frihetsberövandet.som ge
För samtliga fall frihetsberövande gäller frihetsberövandetattav

skall den ordning lagen föreskriveriäga och dessutom lagligtrum vara
lawful. EuropadomstolensI har dessapraxis begrepp i fallmånga inte
behandlats Vad härmed frihetsberövandetseparat. är skallattsom avses



sjukdomar och mänskliga rättigheter 331SOU Smittsamma1999:51

nationella lagendenbestämmelserna iöverensstämmelse medstå i
gäller detdetmateriella grundendengäller närsåväl detnär som

bestämmelserna konventionenimedförfarandet och samtprocessuella
rättssäker-rimligasåledes krav påställsgodtyckligt. Detdet inte äratt

frihetsberövandet skall stå ifrihetsberövandet. Attvidhetsgarantier
nationellainnebär denkonventionenmed ävenöverensstämmelse att

konventionen.medförenliglagen måstei sig vara
enlighetfrihetsberövandet har ihuruvida ägtVid prövningen rumav

kom-Europadomstolensåvälnationella lagenmed den accepterar som
tolkning.oftastmissionen statens

godtyckligt harfårfrihetsberövandet intepåkravetGenom att vara
bedömningenvidinstrumenterhållit staternasStrasbourgorganen ett av

inskränk-i påkravet 8-11på sitt atthandlande art.sätt motsvararsom
vidaredemokratiskt samhälle" se"nödvändig iskallningen ettvara

m.fl. relativt ingåen-Harrisredogörelse diskuterar21.43. sinavsnitt I
kommissionen och Europa-hur långtochgodtycklighetde begreppet

sin övervakningkunna isig staternashärvidlagdomstolen avanser
godtyckligtfrihetsberövandeHuvudsakligenhandlingar. ett varaanses

godtagnaartikeln särskiltmed det iöverensstämmelsedet står iinteom
Även frihetsberövandetövrigt.artikeln i ärmedellerändamålet om

uppräknade fal-dedet vid vissakanmeninglagligt konventionensi av
be-frihetsberövandet integodtyckligtändålen i artikeln omanses vara

Strasbourg-till ändamålet.förhållandeproportionerligt idöms vara
frihetsberö-beroende påskilt sigharförhållningssätt typen avorganens

såväl kommis-frihetsberövandenstraffrättsliga ärgällervande. detNär
straff-nationellaifrågasätta denobenägendomstolen attsionen som

kun-sighar intemotsvarandePå sätt ansettbedömningen.rättsliga man
ellerför utvisninggrunden beslutmateriella ut-denifrågasätta omna

målEuropadomstolen iharfrihetsberövande. Däremotvidlämnande
god-vid prövningenpsykiskt sjukafrihetsberövande avavsett avsom

materiellamed grund deifrihetsberövandetgranskattycklighet
tillför-huruvida det finnsfallet,enskildadetomständigheterna i t.ex.

frihetsberövandet ihälsotillstånd och öv-litliga bevis ompersonensom
dettaomständigheterna,tillhänsynmedrigt motiveratär ne-omse mer

granskningende falli ävendock redan härskalldan. nämnas attDet
materiella grunden tillåtsdenbedömning staternaomfattar enaven

appreciation".oftolkningsmarginal "marginviss
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Tillåtna fall frihetsberövandeav

Som inledningsvis redogjorts för uppräknas i artikeln under punktersex
de fall där frihetsberövande får Av intresseäga i smittskyddssam-rum.
manhang dock främst medgerl frihetsberövandeär medp. som an-
ledning någon har underlåtit uppfylla föreläggande domstolatt attav av
eller syftar till fullgörande i lag föreskriven skyldighet ochsom av en

5.1.e tillåter frihetsberövande till förhindrande smittsam sjuk-p. som av
dom eller psykisk sjuk, alkoholmissbrukare,är miss-av en person som

Övrigabrukare droger eller lösdrivare. punkter bl.a. straff-tarav upp
rättsliga frihetsberövanden och frihetsberövande inför utvisning.

F rihetsberövanden enligt 5.1art.

Enligt 5.1.b medges frihetsberövande i två fall. falletDetart. tarena
sikte dåpå situationen någon underlåtit uppfylla föreläggandeatt ett
meddelat domstol och det andra då frihetsberövande sker i syfte attav
få till stånd fullgörande lag föreskriveni skyldighet.ett Europa-av en
domstolen förhar bestämmelsen extensiv tolkning.varnat att Så-ge en
väl kommissionen Europadomstolen har framhållit det måsteattsorn

fråga specifik konkret skyldighet och inte allmänvara om en om en
skyldighet leva laglydigt liv. Frihetsberövandet får inte helleratt ett ha
till syfte förstraffa redan utförd handling. Det måste vidare fin-att en

klara tecken på den berövas friheten inte bereddvaritatt attnas som
frivilligt fullgöra sin skyldighet.

Skyldigheterna skall fullgöras enligt 5.1.b kan mycketsom vara av
skiftande Så har godtagits frihetsberövandenart. t.ex. av personer som
inte uppfyllt skyldighet undergå psykiatrisk undersökning, under-att att
gå blodprovstagning, betala böter, vistas på viss eller full-att att ort att

militärtjänst.göra

Frihetsberövanden enligt 5.1art. .e

Denna punkt antal artskilda omständigheter där frihetsberö-tar ettupp
vande tillåtet. fallDe kommissionenär ochprövats Europadom-som av
stolen har lida psykisk sjukdomrört fallansetts samtpersoner som av

lösdriveri. framgåttSåvitt finns det interört några rapporterade fallsom
frihetsberövande till förhindrande spridningavsett smittsam-som av av

sjukdomar.ma
Europadomstolen har antal falli psykiskt sjukaett rörtsom personer

givit vägledande förprinciper tillåtligheten enligt fall5.1.e. Det i vilket
flera grundläggande frågor behandlades Winterwerp Nederlän-är mot
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Storbri-utvecklats i bl.a. Xprinciperna motHärefter hardema 1979.
Storbritan-och Ashingdane1984Italien motLubertitannien 1981, mot

nien 1985.
Psykisk sjuk-följande.principerdessainnebärSammanfattningsvis

tiden.med In-innebörd kan förändrasflexibelt begreppdom är ett vars
sjuk barapsykisktfårförhållandeunder några anses varate personen

avviker från vaduppförande ärelleråsikterdärför hans nor-somatt
medöverensstämmelseimåstefrihetsberövandetrnalt. Utöver att vara

ocksåfrihetsberövandetmåsteenligt 5.1.einskränkningensyftet för va-
aktuella fallet.detomständigheterna itillhänsynmedmotiveratra

vidaregodtyckligt måsteskallfrihetsberövandet inteFör att anses
tillförlit-påi fråga måsteuppfyllda. Personen ettföljande villkor vara

lidasakkunskap visasmedicinskobjektivstödmedochligt avsätt av
skefrihetsberövandedockfall kanbrådskande ettIpsykisk sjukdom.

frihetsbe-sådantinhämtashunnitutredning ettmedicinsk menutan att
sjukdomenpsykiskavaraktighet. Denkortfår endaströvande vara av

fri-grad den motiverarochsådan ettattsig artmåste vidare i avvara
störning-längefortsätta såendastFrihetsberövandet fårhetsberövande.

består.en
EuropadomstolenharLubertifalletiWinterwerpsfalletI såväl som

gällerdetordetdet sistaEuropadomstolen har närävensagt att om
tillåtits visssvarandedenharuppfyllda statenkravhuruvida dessa är en

situationen.bedönmingenvidappreciationoffrihet margin av
domstolen vidareandra harantal accepterat attILubertifallet jämte ett

harallmänhetenförfarliga statenkangällerdetnär varapersoner som
huruvidabedömningenvidhållningförsiktiginta personenrätt avatt en
förbättrats.tillstånd hartill hansfri med hänsyn attskall släppas

dettanågotintefrihetsberövandetgäller förtiden nämnsdetNär om
straffrättsligfrihetsberövanden art.vissasåvitti artikeln avutom avser

vid bl.a.frihetsberövandenrörandefallikommissionenEmellertid har
beslutsådanalaglighetenbedömningenvidutvisning att avavansett

de fallfrihetsberövandet. Ivaraktighetentillhänsyn kan tasäven av
har Europa-sjukapsykisktfrihetsberövande personeravsett avsom

tiden ochobestämda tillkandessafrånutgåttdockdomstolen att vara
bl.a.hälsotillståndpsykiskautvecklingenberoende personensavav

Winterwerpfallet.
frihetsberö-rörandefallnågra prövatshar inteSom nämnts ovan

tolkningensjukdomar. Kommentarervid smittsammavande avom
Fawcettlitteraturen.imycketfalldessaikonventionen är sparsamma

allmänhetsjukdomar ismittsammakontrollenkortkonstaterar att av
och administrationinhemsk lag att sta-försakmåste menenanses vara

internationelladenibestämmelserna överens-bundnakanterna avvara
mfl.20. Harrisjfr kap. IRegulationsHealthInternationalkommelsen
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diskuteras dock frågan ingående och enligt deras bedömning kanmer
det de principer gäller för psykiskatt sjukdom medpresumeras som
relevanta modifikationer också skall tillämpas det gäller fallnär röran-
de smittsam sjukdom. Enligt deras bedömning innebär kraven detatt
måste finnas bevis på spridningen sjukdomen kommeratt hindrasattav

policy innehåller frihetsberövande. När det gäller hivinfek-av en som
tion de det kan så tillämpningen frihetsberövandeatt att ianser vara av
dessa fall motverkar syftesitt driva problemet underatt jord.genom
Tillämpningen frihetsberövanden vid hivinfektion väcker därförav en-
ligt deras uppfattning särskilda frågor rörande nödvändigheten och rätt-
färdigandet åtgärden.av

Garantier för rättssäkerhet vid frihetsberövande

I artikeln ställs, under särskilda2-4, villkor har till syftep. attsom
rättssäkerheten för den frihetsberövats.garantera Sammanfatt-som

ningsvis innebär dessa villkor huvudsakligen följande.
Den frihetsberövats har till underrättelserätt skälen för fn-som om

hetsberövandet. Enligt Europadomstolen Van der Leer Nederlän-mot
derna 1990 gäller detta krav på underrättelse alla former frihetsbe-av
rövande enligt Underrättelsen skall på enkelt och ickeart. tek-ettges
niskt språk kan förstå och upplysa de viktigaste rätts-som personen om
liga och faktiska grunderna för frihetsberövandet. Underrättelsen skall
vidare lämnas skyndsamt.

Den frihetsberövats har också få laglighetenrätt frihets-attsom av
berövandet snabbt prövad domstol. Med domstol har godtagitsävenav

uppfyller kraven på oberoendeannat och judiciell procedur.organ som
Ett enbart rådgivande och inte beslutandeär dock inteärorgan som
godtagbart. Domstolsprövningen skall omfatta lagligheten frihetsbe-av
rövandet varvid domstolen måste prövning de faktiskagöra en av om-
ständigheterna ligger bakom frihetsberövandet. Däremot behöversom
prövningen inte omfatta lämplighetsöverväganden. Huruvida kra-rena

på snabb prövning uppfyllt enligtvet Europadomstolensär är praxisen
beroende omständigheternapå deti enskilda fallet. Tiden räknas fram
till dess slutligt beslut föreligger.att

Utöver vad ställs i artikeln intenämnts uttryckliga krav påsom nu
förfarandet i övrigt. StrasbourgsorganensAv avgöranden framgår att
proceduren i fall måste uppfylla rimliga rättssäkerhetslcrav.vart Euro-
padomstolen har därvid uttalat krav på förfarandet skall kontra-att vara
diktoriskt. Detta innebär beslutet inte får fattas påatt uppgifter eller be-
vis den berörde inte har fått del och bemöta. Däremot harta intesom av
ställts några generella krav på proceduren skall muntlig elleratt attvara
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Europadomstolen slagitharEmellertidoffentligt.förfarandet skall vara
harsjukdompsykisk rätt attfrihetsberövatsfast att p.g.a.sompersoner

formnågonnödvändigt,deteller,personligen ärhördabli genomom
frågadetframhållitdomstolen ärnärhar attVidare omrepresentant.av

processuellasärskildaställas påkravkanpsykiskt sjuka ga-personer
rantier.

domstols-behandlar tillArtikeln rättenbeaktas.6ocksåbörHär art.
rättighetercivilaoch målbrottmålbåderättssäkerhet iochprövning om

bl.a.långtgående kravinnehåller än art.6Art.och skyldigheter. mer
ochoffentligtmuntligt ochskallallmänhetförfarandet ikrävs varaatt

bakomsyftetbakomliggandeoffentligt. Detavkunnasskalldomenatt
offent-rättvis rättegångoffentlighet garanterakravet på är att genomen

of-skall avkunnasdomenpåkravettordedoktrinen attEnligtlig insyn.
offentliggörsdomskälenhuvuddragen iåtminstonefentligt innebära att

kon-skyddasrättigheterHuruvida dedomslutet.vid sidan avsomav
6irättighetercivila ärsådana art.skallventionen som avsessomanses

mål. Nå-fleraifråganlämnatharEuropadomstolen öppendock oklart.
Ävenheller i doktrinen.återfinns inteuppfattningenhetlig omgon

enligträttssäkerhetslcravenhainte ansett attStrasbourgorganen synes
enligträttegångför rättviskrävsdemåste5 enart. somsammavara

medförtEuropadomstolenhosutvecklatspraxisdenhar dock6art. som
också kommitställs 6irättssäkerhetpå art.de kravflertalett somatt av

enligt Somfrihetsberövande art.beslutpå rörttillämpas ovanatt som
frågadå det varithänsynstaganden gjortssärskildaharredogjorts för

domstolenm.fl. harHarrisEnligtsjukdom.psykiskmedpersonerom
omfattafrihetsberövandet kan komma attgenerellt närockså attantytt

rättssäkerhetsgarantierprocedurenrättsligadentid måstelängre geen
brottmål.ivid prövningkrävsvadmindremärkbart äninte är somsom

familjelivprivat- ochskydd förtill21 .4.3 Rätten

m.m.

skydd motförförpliktelser attstaternaåterfinns8I gesom avserart.
harartikelnsfar. Enligtprivatamänniskorsigodtyckliga ingrepp var

kor-och sinhemfamiljeliv, sittochprivat-för sittskyddtilloch rätten
kanabsolutemellertid inteartikeln utanenligtSkyddet ärrespondens.

förutsättningarDessa ärförutsättningar. attvissaunderbegränsas
ändamåldenågottillgodoserlag,stöd iharinskränkningen somav

församhälledemokratisktnödvändig iartikeln etträknas äri samtupp
fårvilka inskränkningarför görasändamåländamålet. Detillgodoseatt

ekonomiska väl-landetssäkerheten,allmännadensäkerhet,är statens
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stånd, förebyggande oordning eller brott, skyddandet hälsa ellerav av
moral eller andra fri- och rättigheter.av personers

Att inskränkning skall ha stöd lagi innebär enligt Europadomsto-en
lens praxis inte enbart inskränkningen skallatt regleras i lag. Lagen
måste dessutom uppfylla vissa krav på rättssäkerhet; den skall till-vara
gänglig förutsebaroch för allmänheten. Detta innebär bl.a. grunder-att

för inskränkningen skall tillräckligt preciserade i lagen.na Hurvara
detaljerat förutsättningarna måste beror enligt Europadomstolenanges
på vad inskränkningen Domstolen har i del fall, då dett.ex.avser. en

omhändertaganderört bam, godtagit de tillämpande myndighe-attav
lämnats viss dislcretionärterna beslutanderätt. Kravet emellertidären

för bedömningen tillräckligtatt avgränsad förär individenramen att ge
skydd godtyckliga ingrepp. Domstolen har ocksåmot i vissa fall tagit
hänsyn till det i funnitsövrigt tillräckliga rättssäkerhetsgarantierom

godtycklighet, möjlighet tillmot rättsligt.ex. prövning.genom
Att inskränkningen skall nödvändig i demokratiskt samhälleettvara

innebär enligt Europadomstolens praxis den skall motiveradatt vara av
starkt samhällsbehov och skälen förett inskränkningenatt relevantaär

och tillräckliga. Vidare måste inskränkningen stå i rimlig proportion till
det syfte skall tillgodoses. Nödvändigheten åtgärden skallsom avgö-av

i belysning alla omständigheter i målet. Staterna har tillerkäntsras av
viss frihet nödvändigheten "margin ofavgöraatt appreciation". Emel-
lertid denna inte obegränsadär det slutligarätt avgörandetutan åvilar
Europadomstolen. Den exakta omfattningen tollmingsföre-statensav
träde beror på vilken rättighet det fråga vilket samhälleligtär in-om,

gällandetresse och på de särskildagörs omständigheterna i detsom
enskilda fallet. Strasbourgorganen har vidare i många fall sökt utröna
vad kan uttryck för allmän europeisk och därvidsom anses vara en syn
lagt vikt vid förhållandenabl.a. dei olika europeiska länderna.

De skyddade intressena formuleradei 8 är i allmännaart. ordalag
och omfattar sinsemellan olika element. Några allmänna definitioner av
vad Europadomstolen respektive intresse omfattaratt har inteanser
givits.

I till privatliv ingår bl.a. den fysiskarätten integriteten. Art. 8 omfat-
bl.a. skydd medicinska undersökningar,tar mot sådana mindreäven av

betydelse. Något avgörande Europadomstolen rörande frågorav om
medicinska tvångsundersölcningar föreligger inte. Kommissionen har
dock antal fall tvångsundersökningarprövat ett rört ägtsom som rum
främst på straffrättens område och därvid de skälaccepterat staterna
uppgivit för ingripandena. Så har kommissionen godtagitt.ex. blod-
provstagning vid misstänkt trafikonykterhetsbrott med hänsyn till skyd-
det för andras rättigheter och psykiatrisk undersökning i brottmål med
hänsyn till förebyggande oordning eller brott och till skyddet förav
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faderskapsmål formed hänsyn till skyddethälsa provtagning isamt
rättigheter.andra personers

användning informationinsamlande ochSkydd mot av om en person
Strasbourgorganen har främst be-till privatliv.omfattas också rättenav
uppgifter. Europadomstolen harutlämnandehandlat mål rört avsom

personliga uppgifter, medicinskainte minstskyddetdärvid uttalat att av
för åtnjutandebetydelsefundamentaluppgifter, rät-är en persons avav

domstolenoch familjelivet. Samtidigt harfor privat-till respektten
skäl för inskränkningar ikanandra intressenkonstaterat utgöraatt

har Europadomstolen godtagit bl.a.uppgifter. Såskyddet personligaav
till försäkringskassan ärendeuppgifter lämnats imedicinska ettatt om

till landets ekonomiska välståndmed hänsynarbetsskadeförsäkring
Europadomstolen har härvid fäst särskild viktM.S. 1997.Sverigemot

sekretesskyddade hos denuppgifternavid huruvida även mottagan-var
fallhär två båda hiv-särskilt intressede myndigheten. Av är rörsom

infektion.
kommissionen lämnandetFinland 1994 ansågI målet TV attmot av

till den personal di-hivpositivuppgifter intagenatt som varvarenom
hadeoch själva tystnadsplikt be-vårdrekt för hansansvariga som var

skydda andra rättigheter.nödvändigt förrättigat såsom att personers
vid uppgifterna sekretesskyd-särskild viktfästeKommissionen att var

personal.berörddade hosäven
hade Europadomstolen huru-Finland 1997måletI Z prövaattmot

hiv-brottsmålsdom identitet ochvida bl.a. röjandet i en personsaven
tidsbegränsning sekretessen rörande medi-beslutstatus samt avom

kränkning respekten för privatlivet.utgjordecinska uppgifter en av
användessjälv i målet,Uppgifterna rörande partvar somsom

huruvida straffrättsligt förelågbevisning vid bedömningen av ansvar
allmännaansåg intressen, såsomEuropadomstolenför hennes make. att

rättegångsförfarandet, kan legi-och insynutredande brott i ettvaraav
personliga Samtidigtden integriteten.inskränkningartimt syfte för av
personliga uppgifter funda-skyddetdomstolenkonstaterade äratt av av

åtnjutande respekt förtillförmental betydelse rättenavpersonsen
Europadomstolen uttalade, bl.a. med hänvisningfamiljeliv.ochprivat-

89 14 se avsnitt 21.3.4,rekommendation Rtill Europarådets nr
skyd-hivinfektion måstedet gäller intressetsärskiltvidare attnäratt av

lämnas till andravilja inteda uppgifter väga tungtutmotatt personens
syftet medstår i proportion till åtgär-åtgärdenvid bedömningen av om

det enligt hen-stred Zzs 8Europadomstolenden. Enligt rätt attmot art.
offentliggjorts sekretes-i målet ochhadeidentitet och hivstatus attnes

uppgifter hade begränsats till år. Däremot10beträffande övrigasen
medi-vittnesmål läkare och hennesEuropadomstolen Zzsgodtog att av
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cinska journaler användes bevismedel bl.a. med hänsyn till attsom
läkarna hördes bakom stängda dörrar.

Enligt Europadomstolens ingårpraxis sexuella relationer iäven rät-
till målet Dudgeon Storbritannienprivatlivet. I 1981 beskrevten mot

domstolen sexuella livet den intimadet aspekten det priva-mestsom av
därförlivet framhöll det måste föreliggaoch särskilt allvarligata att

skäl för inskränkning skall legitim förhållandei till ända-att ansesen
målen rörde lcriminalisering homosexuellai Målet relationer.art. av
Idetta antal andra harmål Europadomstolenjämte intagit denett

skallutgångspunkten inte ingripa med lagstiftning eller påstatenatt
frivilliga homosexuella relationerprivata mellanannat sätt mot vuxna

Starka skäl för inskränkning dennamänniskor. skyd-rätt är t.ex.en av
det befinnerminderåriga eller andra sig i beroendeställning el-somav
ler har fönnåga fatta helt frivilligainte beslut. Däremotattsom annars
har domstolen m.fl. Storbritannieni Laskey 1997 godtagit krimina-mot
lisering sadomasochistiska handlingar med hänsyn till skyddet förav
hälsa.

Skyddet främst omfattat frågorför familjeliv har vårdnadenom om
och barn omhändertagitsmed barn, för sarnhällsvårdumgänge om som

familjeliv kan också komma frågaSkyddet för i någon fri-när ärm.m.
hetsberövad föreligger inskränkningaroch det i be-rätten att mottaga
sök upprätthålla kontakteneller med familjpå Strasbourg-sättannat en.

framhållit frihetsberövandenhar antal måli formiattettorganen av
häktning lcriminalvårdsanstalteller intagning på nödvändigtvis måste

samtidigt fårmedföra inskränkningar begränsningarnavissa i kon-men
takten familjen oproportionerliga.med inte Motsvarande bedöm-vara
ning frihetsberövades till korrespondens.har gjorts rörande rätt

Förhållandet21.5 mellan smittskyddslagens
bestämmelser och Europakonventionen

21 Inledande kommentarerl.5.

för bekämpaAtt har spridning smittsammastaterna attett ansvar av
sjukdomar framgår klart såväl konventionFN:s ekonomiska,av om so-
ciala och kulturella rättigheter den Europeiska sociala stadgan.avsom
Skyddet för hälsa vidare grunderna för vilken inskränk-är en en av
ningar rättigheter får enligtvissa Europakonventionen. Dettagörasav
kommer dettill uttryck i gäller frihetsberövande5.1.e förnärart. att
förhindra sjukdomspridning smittsam och i det gäller8art. närav
inskränkningar bl.a. privatlivet. Som tidigarei redogjorts för uppställs



rättighetersjukdomar och mänskliga 339SOU 1999:51 Smittsamma

till skydd för hälsan skallåtgärdkrav förytterligareemellertid att en
mål tvångsåtgärderNågraenligt konventionen.godtagbar rörtsomvara

kommithar, såvitt känt intesjukdomsmittsamförhindrande är,till av
uttala sig Europa-naturligtvis svårtdärförtill attprövning. Det är om

fall. här ocksådessa fårkonventionen i Dettolkningdomstolens av
statiskartiklar intekonventionens ärinnebörden ärbeaktas utanatt av

harvarvid hänsyndomstolens praxis,utvecklingföremål ta-för genom
Europadomstolenförhållandena.rådandeavgörandet vä-till de vidgits

allmänt godtagna prin-kanvadin utgöragångermånga ansessomger
deklarationereuropeisk standard. Deallmänciper eller gemensamen

detbl.a. Europarådetantagitshar närrekommendationeroch avsom
fördärför betydelsekunna hahiv/aids tordegäller åtgärder mot

bedömning.Europadomstolens
gjorde Fri-svensk lagEuropakonventionenVid införandet somav

1993:40rättighetsfrågor,och SOUFri-rättighetskommitténoch en
överensstämmelse medlagstiftningssvenskgenomgångöversiktlig av

smittskyddslagen berör-Såvittoch praxis.reglerkonventionens avser
frihetsberö-exempel påochtvångsisoleringdes endast togs upp som
tvångsisole-bedömning tordekommitténsEnligtvanden svensk lag.i

konventionen. Emellertid dis-med 5 iöverensstämmelsering stå i art.
frågankuterades inte närmare.

om den-Europarådets tortyrkommittéskall ocksåHär nämnas att
smittskyddslagen iuppmärksammade2l.2.2 rapportavsnitt enna se

undersökninghadeKommittén vid sin1992.Sverige från 12 marsom
omhändertagande enligt smitt-förenhetensärskildabesökt bl.a. den
Kommittén anfördesjukhus. iBeckomberga rapportenskyddslagen på

dåligframförts klagomålnågraenheten intedet besök påvidatt om
teckenframkommit någraheller i övrigtdet intebehandling och att

sak-emellertid detkonstateradeKommitténbehandling.på attsådan
tvångsisolerade hade.de Kom-rättighetervilkareglernades klara om

smittskyddslageninfördes iregler häromtillleddemitténs attrapport
43-43 §§.b

omhändertagande ochTillfälligt21 .5.2

tvångsisolering

fall, delsfrihetsberövande tvåismittskyddslagen kanEnligt äga rum
tvångsisoleringoch delsomhändertagande 37 §tillfälligt somsom

33 §-
Europakonventionenmedger i21.4.2 5avsnittSom framgår art.av

sjukdomspridning smittsamförhindrasyftefrihetsberövande i att av
den ordningfrihetsberövandet iunder förutsättning ägtatt somrum
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lagen föreskriver och lagligt. Medi övrigt hänsyn till den betydelseär
till skydd godtyckliga frihetsberövandenrätten har i Europakon-mot

ventionen och till den strikta tolkning undantagen i Europa-av som ges
domstolens praxis torde undantaget for spridning smittsam sjukdomav
emellertid tolkaskunna så det medgerinte till tvångsisoleringatt rätten

Ävenvid alla fall sjukdom.smittsam i dessa fall torde Strasbourg-av
ställa krav på nödvändigheten och proportionaliteten fri-organen av

hetsberövandet. doktrinen bör deEnligt principer utvecklatssom
beträffande frihetsberövande vid psykisk sjukdom i tillämpliga delar

relevanta dessa fall.i Dessa principer ställer bl.a. krav påäven attvara
på tillförlitligt visats psykiskt sjuk, sjukdomensättett attpersonen vara

sådan och grad den motiverar frihetsberövandeär ochattart ett attav
frihetsberövandet endast pågår så länge sjukdomen består.

Tillåtna frihetsberövanden enligt smittskyddslagen begränsade tillär
s.k. samhällsfarliga sjukdomar. Vidare ställs krav på särskilda skälatt
skall föreligga för tvångsisolering respektive tillfälligt omhänderta-att
gande skall få vidtas. Tvångsisoleringen, liksom det tillfälliga omhän-
dertagandet, vidare omedelbartskall upphöra det längre finnsinteom
skäl för åtgärden. bör här också beaktasDet för de allra flesta smitt-att

sjukdomar där tvångsisolering kan aktuell torde det, medsamma vara
hänsyn till bl.a. möjligheterna till medicinsk behandling, praktikeni en-
dast bli fråga kortvarig tvångsisolering.om

Med utgångspunkt från vad bör bestämmelsernasagtssom ovan om
tillfälligt omhändertagande och tvångsisolering allmänt föran-intesett
leda förhållande till konventionen.problem i Begreppet smittsam sjuk-
dom konventioneni torde sådana sjukdomar på erkänt medi-avse som
cinskt klassificerasvetenskapliga grunder smittsamma sjukdomar.som
En motsvarande tillämpning de krav redovisats beträf-av som ovan
fande psykiatriska tvångsomhändertaganden bör emellertid leda till att
det måste fråga allvarlig smittsam sjukdom och det finnsattvara om en
klara skäl kan rättfärdiga tvångsisoleringen. Med hänsyn bl.a. tillsom

tvångsisolering, med undantag för hivinfektion, erkänt instru-att är ett
de internationella jfr International Health Regu-ment t.ex.av organen

lations, kap. 20 och till någon enhetlig inte föreligga mel-att syn synes
lan de olika europeiska ländernas bedömning för vilka sjukdomarav
tvångsisolering får det dock rimligt föreliggerdetäga är att anta attrum

inte alltför begränsat för den enskilda bestämmaett utrymme staten att
nödvändigheten tvångsisolering. Så torde det mindret.ex.om av vara

problem motivera frihetsberövanden vid allvarliga smittsamma sjuk-att
domar sprids "vanlig" social kontakt och behand-ärsom genom som
lingsbara.

Man kan från domstolendock inte utgå kommer haatt att samma
uppfattning den enskilda det gäller bedömningennärstatensom av en
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skulle påEuropadomstolenfråga hursärskildenskild sjukdom. En är se
för tidigare avsnittredogjorts ihivinfektion. Somvidtvångsisolering

avstånd från tvångsiso-dokumenteninternationelladei flertalettas av
bestämmelserbeaktasbör vidarehivpositiva. Detlering att som gerav

förekomma ifall endastdessatvångsisolering i ettmöjlighet till synes
Europadomstolen sökermånga gångerEftersomfåtal länder i Europa.

europeiskuttryck för allmänkanvadutröna synenvaraansessom
restriktivEuropadomstolen skulle haanledningfinns det attantaatt en

hivinfektion.tvångsisolering vidgrund förfinnsdethuruvidapåsyn
Europarådetsbedömning tordedomstolensförbetydelseSärskild

uttryckligen89 ha vilken14 irekommendation Rministerkommittés
tvångsisolering hivpositiva. Europa-formerallaavstånd fråntas avav

vidsärskild viktFinland 1997 fästmålet Zbl.a. idomstolen har mot
rekommendation.dennauttalandena i

finnsmed bl.a. det intehängerproblemsärskilt attEtt sammansom
tvångsisoleringens varaktighet. Smitt-hivinfektionbotemedel ärmot

för tvångsisolering.tidsgränsnågoninnehåller inteskyddslagen yttersta
frihetsberövan-tiden föruttryckligen någotdock inteArt. 5 säger om

fri-Europadomstolen utgått frånharVidareifråga. attden ärsom nu
tillobestämda ti-sjukdom kanpsykiskhetsberövanden varaavsersom

hälsotillstånd.psykiskautvecklingenberoendeden och personensavav
Europadomstolen också kandärför kunna accepteratordeDet attantas

smittadeberoende vad mån denitvångsisoleringförtiden äratt av
smittspridning.förhindraråtgärdertillmedverkaeller villsjälv kan som

hivinfek-vidfrån tvångsisoleringavståndstagandeMed hänsyn till det
dockinternationella dokument kan det inteför iuttrycktion som ges

mindre benägenkanEuropadomstolen accepterauteslutas attatt vara
bör beaktastvångsisolering.långvarig Härföremål förhivpositiva äratt

avgörande bety-smittadebeteendet hos denvid hivinfektion äratt av
principiellttvångsisolering därförkanisoleringstiderdelse. Vid långa

brottsligfrihetsberövande syfte förebyggaisig attettnärmasett anses
fri-medförenligt Vidaretillåtetinte ettvilket inte art.ärgärning, är

ochenskildes till privat-deninskränkningar rätthetsberövande av
tordefrihetsberövandetLängdenskyddasfamiljeliv, vilka art. avav

frihets-det samhälleliga intressetstarktför hurbetydelsedärvid ha av
tillenskildesjämförelse med deni rättberövandet måste överväga

hivinfektiontill det varigenomhänsynMedfamiljeliv. sättochprivat-
låg smittsam-generellt har relativthivinfektionsprids och till settatt en

uteslutaskan det därför inteblodsmitta atthet vid andra smittvägar än
konflikt med 8 ikan komma ifrihetsberövande också art.långvarigtett

Europakonventionen.
krav pådetta avsnitt ställer 5för iredogjortsinledningsvisSom art.

konventionens mening. Enlagligt ifrihetsberövandet skallatt vara
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särskild fråga dettahär krav också, likheti med vadär gällerom som
för inskränkningar rättigheternai enligt innebär krav lagenspåart.
tillgänglighet och förutsebarhet. Kommissionen har i några fall be-som

fallet5 så frågan harrört inteart. ärantytt att prövats nännare.men
Med hänsyn frihetsberövandetill mycket ingripandeär åtgärdatt ären
det dock rimligt utgå från råttssäkerhetslcraven inte ställs lägreatt att än
vid ingripanden omfattas Enligt Harris m.fl. bedömningart.som av
torde det föreligga några skäl förinte sådant lqav skallinte stäl-att ett
las falli i Viss tveksamhet kanäven därför föreliggaart.som avses
beträffande huruvida smittskyddslagens bestämmelser tillfälligtom
omhändertagande och tvångsisolering uppfyller kraven förutsebar-på
het. Kriterierna för dessa åtgärder relativt allmänt hållna och lämnarär i

utsträckning åt de tillämpande myndigheternastor detavgöra näratt
kan vidta åtgärden.motiverat Med beaktande deatt attanses vara av
relevanta omständigheterna kan variera mellan de enskilda fallen,stort
bl.a. med hänsyn till sjukdomamas olika smittsätt och smittrisker, torde
det kunna inte helt precisa kriterier utformas lagen.iaccepteras att
Domstolen har i vissa fall godtagit de tillämpande myndigheternaatt
lämnats diskretionär prövningsrätt.viss Emellertid bör beaktas att etten
frihetsberövande mycket ingripande åtgärd för den enskildeär en var-
för kraven på precisering torde ställas högre då det frågaän t.ex. är om
tvångsundersökning.

Art. vidare ytterligare5 ställer vissa villkor i syfte att garantera
rättssäkerheten för den föremål förblivit frihetsberövande, nämli-som

den frihetsberövade möjligt underrättas skälen föratt åt-snarastgen om
gärden och han eller hon kan få lagligheten åtgärden snabbtatt prö-av
vad domstol. har redogjortsI avsnitt 2l.4.2 för innebörden dessaav av
villkor enligt Strasbourgorganens praxis. Enligt kommitténs bedömning
torde de processuella bestämmelser gäller för frihetsberövandensom
enligt smittskyddslagen uppfylla konventionens krav i dessa avseenden.

2 l Tvångsundersökning

Smittskyddslagen innehåller bestämmelse tvångsundersökningom av
misstänks ha smittats samhällsfarlig sjukdom 36 §.personer som av

Som framgår avsnitt 2l.4.3 omfattar skyddet för privatlivet i 8art.av
medicinska undersökningar varföräven åtgärden måste förenligvara

med villkor ställs artikeln. falli Några tvångsundersök-rörtsom som
ning i smittskyddssyfte har, erfarits,såvitt inte Strasbourg-prövats av

har dock godtagitKommissionen tvångsundersökning i andraorganen.
sammanhang bl.a. med hänsyn till förebyggande oordning och brottav
och till förskyddet hälsa. Tvângsundersölcning i smittskyddssyfte torde
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hälsa. tordetill skyddet förhänsyn Detmotiveradkunna avvaraanses
snabbtsamhälleligt intressestarktföreliggaockså attett avanses
förallvarlig sjukdomsmittsamförekomstenupptäcka attkunna en

smittspridning. med-ingreppvidare Deåtgärderkunna vidta mot som
obe-orsakarsådana inteockså änundersökningen annatvid är somges

därförsmittskyddslagen tordeenligtTvångsundersökningtydliga men.
hän-Medtillåten enligtåtgärdsådan är art.kunna somenanses vara

hivinfektiontvångsundersökning vidfrånavståndstagandetill detsyn
dockinternationella dokument kanolikauttryck itillkommitsom

restriktiv huruvida tvångpåhaEuropadomstolen komma att synmeren
hivinfektion.vidbefogatkan anses vara

tvångsundersökningbestämmelsentordeövrigtheller iInte an-om
dedelsdock bör beaktasVadi är attkravenstrida art.mot somses

smittskyddslagentvångsundersökning iförförutsättningar som anges
smittskyddsläkaren beslutardelshållna,relativt allmänt attär om

tidi-går överklaga. Sombeslut inteoch dettatvångsundersökning attatt
förutse-åtgärden skallkrav påställs 8för i attredogjorts art. varagare

preciseradetillräckligt iskallåtgärdenförgrundernabar, dvs. att vara
domstols-uttryckligt lcrav pånågotinnehåller inte8lagen, art.men

tvångsundersökning itordebedömningkommitténsEnligtprövning.
olikamellan detill variationemamed hänsynbl.a.smittskyddssyfte,

åtgärd därsådansmittrisker,ochsmittvägarsjukdomarnas vara en
tiller-tillämpande myndigheternadegodtakanEuropadomstolen att

Emellertidfallen.de enskildaiprövningsrättdiskretionärkänns vissen
det funnitavseende vid huruvidafall fästEuropadomstolen vissaihar
till rättsligbeslutet. möjlighetOmdomstolsprövningmöjlighet till av

smitt-tvångsundersökning enligtvidfalletsaknas,prövning ärsom
kommaEuropadomstolen kanotänkbart attskyddslagen, det inte attär

förförutsättningarnaprecisering närtydligarepåställa krav aven
fårtvångsundersökning äga rum.

frihetsberövandeockså innebäratvångsundersökning ettkanVidare
syfte tvingafrihetsberövande ibestämt attenligt ettnärmare per-art.

har5.l.b. Såskyldighet art.föreskriveni lagfullgöraatt ensonen
tagandebeslut domstolrörandemålikommissionen ettettt.ex. omav

Österrike den8278/78 varitXfaderskapsmålblodprov i ett avvav
under tvångblodprovstagning utgörgenomförandet ettåsikten att av en

kortvarigt.frihetsberövandet mycketfriheten ärberövande även omav
laglighetenfåfrihetenberövatsden rättEnligt har att5 avart. som

kort-och såmellan dennaFörhållandetdomstol. rättbeslutet prövat av
framkommit,fråga har, såvittifrihetsberövanden ärvariga nusom

fall XharKommissionen iEuropadomstolen. ettdock inte prövats av
såfrihetsberövandetuttalat7376/76 ärnärSverige,och attY mot

prövningkrävs för snabbtiddenföreupphördetkortvarigt att som en
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vid domstol står det förhållandet möjligheten till domstolsprövningatt
saknas inte strid med bestämmelseni i Huruvida Europa-art. även
domstolen skulle lägga sådan praktisk på frågan dockären mer syn
oklart.

21 Några.5.4 andra frågor

Smittskyddslagen innehåller antal andra bestämmelser kanett som
innebära inskränkningar rättigheter omfattas kon-8 iart.av som av
ventionen.

Enligt smittskyddslagen den13 § misstänksär ha smittats ellersom
smittad samhällsfarlig sjukdom skyldigär följa de förhåll-attav en

ningsregler meddelats behandlandeden läkaren. Förhållnings-som av
reglema kan fråninnebära allt hygieniska åtgärder till avhålla sigatt
från arbete eller frånvisst med andra. förhållandeatt utöva umgänge I
till 8 bör följande beaktas. skyddadeDe intressena i 8 all-art. ärart.

formulerade och har i Strasbourgorganensmänt praxis kommit berö-att
sinsemellan mycket olika förhållanden. Vidare inte alla åtgärderärra

vidtar den enskildes privatliv ingreppstat i arti-mot att etten anse som
kelns betydelse hurmening. omfattandeAv ingreppet kanär t.ex. anses

och åtgärd förenadi vad mån med sanktioner. skallär Härvara en upp-
märksammas kommissionen inte ansåg förbudet enligtatt t.ex. mot aga
6 kap. föräldrabalken3 § ingrepp i konventionens bl.a.mening,ettvara
med hänsyn finnstill det inte någon sanktion direkt knuten till för-att
budet sju Sverige, 8811/79. Mot bakgrund dessa för-motpersoner av
hållanden får det oklart i vad mån nämnda skyldighetanses vara nu en-
ligt smittskyddslagen generellt innebär inskränkning isett arti-en av
keln skyddade Emellertid kan detintressen. inte uteslutas kan8att art.
bli tillämplig i enskilda fall. sådana fallI torde inskränkningen dock
kunna förenlig med med hänsyn8 till skyddet för hälsa.art.anses vara

Ytterligare fråga bestämmelserna inhämtande ochrören om an-
vändande information. Smittskyddslagen innehåller flertal bes-ettav
tämmelser mellanavseende utbyte smittskyddsaktörema uppgifterav
rörande enskilds hälsotillstånd och personliga förhållanden, bl.a. 20-
24 anmälan inträffat sjukdomsfall eller påträffat smittärrme,a om av
anmälningar bl.a. brott meddelade förhållningsregler enligtmotom
25 § och underlåtelse inställa sig för undersökning 26 §att samtom
övriga bestämmelser uppgiftsskyldighet enligt och8 §t.ex.om som
29-31 §§.

I till privatliv enligt ingår8 också skyddrätten insamlandeart. mot
och användande information bl.a. medicinska uppgifter.av om person,
Europadomstolen har, tidigare uttalat skyddetnämnts, attsom av per-
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fundamentaluppgifter,medicinska ärminstsonliga uppgifter, inte av
ochfortill respekt privat-åtnjutande rättenbetydelse för avpersonsen
kanandrakonstaterat intressendomstolenSamtidigt harfamiljelivet. att
harpersonliga uppgifter. Såskyddetiinskränkningarskäl tillutgöra av

domstoluppgifter utlämnats tillmedicinskagodtagitdomstolen attt.ex.
till intres-brott och det allmännasutredamed hänsyn till intresset attav

till1997Z Finlandrättegångsförfarandet samti motinsynavse ge
med hänsynarbetsskadeförsälcringärendeiförsäkringskassan ett om

1997.Sverigevälstånd M.S.ekonomiskalandets mottill skyddet för
uppgifternasärskild vikt viddärvid fästdomstolen attImålen har var

mottagande myndigheten.denhosselcretesskyddade även
aktuella bestämmelserbedömningöversiktligVid upp-omaven

kunnatorde dessasmittskyddslagenigiftslämnande varaansesm.m.
med hän-får motiveratUppgiftsutbytetförenliga med art. varaanses

rättigheter.andraskyddet förochhälsaförtill skyddet personerssyn
mottagandehos densekretesskyddadevidareUppgifterna är myn-

digheten.
under tvångs-restriktionervidaremedges vissasmittskyddslagenI

sjukhusområdetutanförvistasrörandedäribland rätten attisoleringen,
under-frihet dock inteisolerades fårbesök. Denoch emoträtten att ta

ändamålet med isole-påkallatsbegränsningkastas än avsomannan
frihetsberö-framhållitEuropadomstolenbeaktas attringen. börHär att

detinskränkningarmedföra vissamåste närnödvändighetvanden med
inskränk-och korrespondensfamiljelivtill attgäller bl.a. rätten men
vadeller sträcka sigoproportionerliga utöverfårningama inte somvara

vid tvångs-inskränkningarför deGrundennormalt kan accepteras.
hindra smitt-främstsmittskyddslagenenligt ärtillåts attisolering som

och ord-upprätthållande säkerhetenfallspridning vissai ävensamt av
tordesådanaBestämmelsernasjukvårdsinrättningen.vidningen som

Vidvad befogat. över-sträcka sig ärinte kunna utöver ensomanses
därför stå itorde dessaregleraktuella överens-bedömningsiktlig av

avsnitt 21.5.2jfr dockenligt 8tillåtetvadmed art.stämmelse ärsom
frihetsberövanden.vid långarestriktionerom
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Inledning22. l

utvärdera det svenska smittskyddetuppdraghaft iKommittén har att
författningar hör tilloch övrigasmittskyddslagenmed tonvikt på som

utvärdera oli-b1.a. kartlägga ochhar ingåttuppdragetsmittskyddet. I att
smittsamma sjukdomar. En-spridningförhindraka föråtgärder att av

bestämmel-särskild vikt vid b1.a.fästakommitténskallligt direktiven
rättssäkerheten för denfrågor kringochtvångsåtgärder en-serna om

kommitténs uppdrag. särskild frågaEndelcentralskilde utgör aven
tvångsisolerats.för demhar situationenrört som

införskaffa ochdetta söktbakgrundharUtredningen mot sam-av
möjligt för belysningkunskapsunderlagmanställa så gottett avsom

bestämmelser och lagens effektersmittskyddslagenstillämpningen av
underlag för utvärdering åt-allsidigtfåför smittskyddet. För ettatt av

har särskild uppmärksamhet gi-smittspridningförhindragärder för att
beteendevetenskapligvits åt frågor natur.av

först översiktlig redovisningkommitténföljande lämnardetI aven
ochaktuella situationenden i Sverigekan drasde slutsatser omomsom

Därefter diskuterar kommit-regleringen.nuvarandeeffekterna denav
ställningstagandenoch övergripandeutgångspunktertén principiella

regleringvägledande förbörkommitténs meningenligt vara en nysom
olikaförutsättningarna fördiskussionområdet.på En närmare av

kapitel.respektiveåtgärder återfinns i

kartläggning ochKommitténs22.2

utvärdering

det gällersituationen i Sverigeperspektivinternationellt närI ärett
inhemska spridningenDensjukdomarsmittsamma meravgynnsam.

begränsad. flertalSverigesjukdomar i Förallvarliga ärsmittsamma ett
sexuellt sjukdomarna,däribland de överförbarasjukdomar,smittsamma

den 10-15-årsperiodenundernysmittadehar antalet senastepersoner
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minskat eller konstantmarkant legat på nivå. Dock har de senasteen
två åren märkts ökning främst klamydiaviss och gonorré. Sam-en av
tidigt infektionssjukdomarkan konstateras fortfarande tillhör deatt
vanligast förekommande sjukdomarna och de väsentligtatt utgör ett
problem för samhället och för denbåde i enskilde individenstort som
drabbas. ochSå till exempel tarmsjukdomar inhemsktutgör ettmag-
problem betydande Vidare risken för spridningär smitt-art.av mer av

från andra länder tidigaresjukdomar på grund detstörre änsamma av
ökade med omvärlden, däriblandutbytet människors möjligheter till
snabba förflyttningar världen.över

god situation det gäller förekomstenAtt Sverige har smitt-nären av
olikasjukdomar beror på många samverkande faktorer. Yttresamma

faktorer förbättringarhaft inverkan bl.a. de i det allmänna hälso-ärsom
läget levnadsförhållandena skettoch under 1900-talet desamtav som
ökade sjukdomamasmedicinska kunskaperna uppkomst och möj-om
ligheterna dessa. Befolkningensskydda sig bildningsnivåatt mot är
dessutom det lätt få relevant informationhög och smittsam-är att ut om

sjukdomar. Utvecklingen hälso- och sjulcvårdssystemet har ock-ma av
så medfört det funnits tillgång till läkemedel för behandling sjuk-att av
domarna till förebyggande syfte.och vacciner i Vidare har i Sverige
lagts olika för tidigt kunnapå insatser kontrollera ochattstora resurser
förhindra de sjukdomarna.spridningen smittsamma allmännaDenav
uppfattningen, till vilken kommittén ansluter sig, förebyg-dennaär att

smittskyddsarbetetgande inriktning på det svenska hafttorde ha stor
betydelse för situation vi befinnerden Hur mycketgynnsamma oss

beror lagstiftningen området dockpå svårtpå bedöma.är Kom-attsom
mittén nedan till denna fråga.återkommer

kan dra ovanståendeEn slutsats situationsbeskrivning är attavman
den rädsla traditionellt finns det gäller smittsamma sjukdomarnärsom
ofta överdriven, ibland uppblåst media. finnsDet skäl under-är attav
stryka bör och realistiskti dag på många denyanseratatt man se mer av
allvarligare ochsmittsamma sjukdomarna de glädjande inteatt ut-nog

förr.fara för människor i Sverige Samtidigt finnsgör samma som an-
ledning vaksamhet och beredskap förändringartill spridningenimot
eller karaktären de sjukdomarnasmittsamma dessa pågör attav som

blir befolkningenallvarligt hot i Sverige. exempelEttnytt motett som
visar vikten sådan vaksamhet situationen det gäller läkeme-är närav
delsresistenta smittärnnen.

Av kommitténs kartläggning situationen i andra länder framgårav
lagregleringensåväl smittskyddssituationen och åtgärdernaatt som

skiljer länder. viktig frågamycket i olika Ensig vilken betydelseär
landets smittskyddslagstiftning och åtgärder har för den epidemiolo-
giska utvecklingen det enskilda landet.i Det emellertid förenat medär
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effekter det enskilda landetsvadsvårigheter äravgöraattstora avsom
effekter andra faktorer,vadsmittskyddslagstiftning och är somavsom

sjukvårdssystemets uppbyggnadhälso- ochbelägenhet,geografiskt.ex.
jämförelserförhållanden. Några ordentligaoch politiskaeller sociala

därförlåter intesig göras.
epidemiologiskasammanhanget dedet härsärskild fråga i ärEn

tvångsåtgärder människorbestämmelsernaeffekterna mot somomav
dvs. möjligheterna till tvångsun-smitta;bära påmisstänksbär på eller

tvångsomhändertagande och tvångsisolering.tillfälligtdersökning,
framhålla kartläggningen visatinledningsvishärKommittén vill attatt

utsträck-har i någonslag intedettatvångsingripanden använts storav
förhållande till andra insatseråtgärder ining och sådana utgöratt en

betydelseTvångsingripandenassmittskyddsarbetet.mycket del iliten
skältorde redan dettai Sverigeepidemiologiska situationenför den av

för litet för skall kunnavidareUnderlagetbegränsad. är att manvara
epidemiologiska effekter tvångsin-vilkaslutsatserdra säkranågra om

effekter svå-sakens sådanaihaft. ligger ärhar Detgripandena attnatur
till hur situa-intemed hänsynbl.a.bedöma,och att vetmätaatt manra

fun-till tvångsingripanden intemöjligheterskulle hationen sett ut om
till tvångsåt-betydelsen möjlighetenvidare såtordenits. Det att avvara

bl.a.sjukdomens såsomenskildaberoende dengärder sättetartär av
studiesmittsamhet.och graden Enför smittaöverföring av somav
sålundauppdrag kommittén tyder påutfört påSmittskyddsinstitutet av

utvecklingenhar någon effekt påknappastisoleringåtgärder såsomatt
land. kan naturligtvis inteförlöpt i vårt Häravdenhivepidemin somav

effekterna vid epidemibeträffandeslutsatserdras några annaten av
slag.

bestämmelser, tvångs-smittskyddslagensTillämpningen utöverav
utvärdering vållatkommitténs inte ienligtharbestämmelserna, stort

flera frå-tvångsbestämmelserna föreligger dockBeträffandeproblem.
inlednings-överväganden. villKommitténsärskildaföranledergor som

tvångsåtgärderna allmäntvisarkartläggningenvis påpeka settattatt an-
underlagetEmellertid visaroch väl avvägt sätt.påvänts nyanseratett

mel-tvångsundersölcning förekommer skillnadergällerdetatt när t.ex.
bestämmelsen framstårtillämpningsmittskyddsläkamaslan av som

bl.a. bero på bestämmelsen i sigtordelämpliga. Dettamindre attsom
epidemiologisk bedömning beho-förtillräckligtinte utrymme avenger

tvångsisolering kan ifrågasättasgällerdetåtgärden. Närvet omav
framstårtillräckligt preciserade, vilketåtgärdengrunderna för är som

Enligt denrättssäkerheten för den enskilde.tillbetänkligt med hänsyn
tvångs-rörandekommittén gjortaktemagenomgång personer somav

uteslutande till-tvångsisolering i principisolerats konstateraskan att
på hivinfektion och denburitgripits beträffande attpersoner som
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kommit huvudsakligen människor oftarikta sig i övrigtmot äratt som
relativt lätt identifierade, såsom narkotikamissbrukare,ochutsatta psy-

kiskt prostituerade, och människorstörda och utländsk här-mot av
komst, främst från den afrikanska kontinenten. fall harI vissa tvångs-
isoleringen mycket långa tidsperioder,sträckt sig ibland tillöver upp
flera tvångsisolering enligt akternaår. Skälen för falli vissasynes vara

motiverade och smittskyddslagenssocialt gå syfte, juutövermer som
för smittspridning. harsikte risken Det också förekommitenbart påtar

vårdtvångsisolering i brist på eller stöd till denanväntsatt annan en-
skilde. otillfredsställande.finner kommittén djupt Det för-Detta vara
hållandet tidsgränsfinns någon för hur längedet inte ytterstaatt en

tvångsisolerad kan vidare ifrågasättaskan från flera olikaperson vara
för tveksamhetfinns skäl till detta kansynpunkter och det om anses

förenligt Kommitténmed Europakonventionen. därför aktuellaattanser
eventuellabestämmelser deras epidemiologiska effektoavsett- -

måste syfte den enskildesbl.a. i rättssäkerhet.garanteraöver attses
tvångsbestämmelsema föreligger också andra principiellaUtöver

problem kan sålunda diskuterassmittskyddslagen. lagensi Det om upp-
delning samhällsfarliga respektivesjukdomar på anmälningspliktigaav

adekvat. de sjukdomar enbartvissa klassificeradeFörär ärav som nu
sjukdomar kan vissa åtgärder,anmälningspliktiga smitt-t.ex.som som

spårning råd till enskildaoch meddelande rörande åtgärder för attav
förhindra lika viktigasmittspridning, vid de samhällsfarligavara som

finns behovsjukdomarna det inte tvångsåtgärder. Kommit-även avom
förtén förändringar bör möjligastedärför i mångöras attattanser an-

behovettill det verkligabestämmelserna åtgärder vid olikapassa av
sjukdomar.typer av

och utvärdering deKommitténs kartläggning olika ochinsatsernaav
smittskyddsarbetetaktörernas huvudsakligenåtgärder visar väläratt

fungerande smittskyddsorganisationen fungeraroch i bra.att stort
uppgiftsfördelningen mellan nationellAnsvars- och och lokal nivå sy-

väl avvägd. Samtidigt har dockockså bl.a. den utvärderingnes vara
för kommittén pekat på olikaStatskontoret problembilder.gjort Utvär-

deringen dock anledning några grundläggandeinte föränd-göraattger
ringar nuvarande eller ansvarsfördelning.organisation Kommitténav
vill nationellockså lyfta fram frågorna styrning och samordningom av

pekarsmittskyddsverksamheten. Underlaget här på vissa svårigheter
föreligger idag nationell samordning och styrning. Svå-utövaattsom

righeterna hänger dels med smittskyddsverksamheten berörattsamman
så många aktörer någonolika central myndighet, delsutan gemensam
med samlad nationell uppföljningdet saknas kanatt stats-en som ge
makterna underlag för beslut. dag detI inte möjligt fåär t.ex. att en
samlad samhällets kostnader förbild smittsamma sjukdomar eller ettav
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tillräckligt utvärdera smittskyddsverksamhetensunderlag för att presta-
uppfattning dettioner. Enligt kommitténs väsentligt metoder ochär att

för möjliggöra sådan uppföljningrutiner utvecklas och utvärde-att en
vikt det nationellaring. också för bl.a. samord-Det är att ansvaretav

ning åtgärderna tydliggörs.av
vidare på andraKartläggningen har visat vissa problem som sam-

smittskyddsåtgärdemaförmanhänger med uppdelat mel-äratt ansvaret
lan på det frågaolika huvudmän, beroende frånsmittaärom om per-

eller andra objekt eller djur. harlivsmedel Främst detta rörtson, an-
svarfrågor smittspridning från djur och frågorrörande rörande samver-

framkommitBl.a. harkan epidemiska utbrott. samarbetsformer-vid att
ibland har förelegatoch osäkerhet det gällervarierandeär närattna an-

smittskyddsläkarenVilka befogenheter har vidför åtgärder.svaret t.ex.
klartheller smittskyddslagen. Till delutbrott framgår inte vissstörre av
med hänsynofrånkomliga till det uppdeladesådana problemär ansva-

problemen många gånger kunnat lösas. Emeller-och praktiken hariret
eftersträvasmittskyddslagstiftningentid bör klararei enman ansvars-

fördelning fallet.vad ärän som nu
överförshivinfektion och hur skallKunskaperna hur skyd-om man

utbredda.da allmänt Emellertidsig smittas visar forskningenärmot att
förtillräckligt undvika smittfarligaenbart kunskap inte situa-är attatt

bakomliggande psykosocialationer andra faktorer i väsentligutan att
Sexualitetensgrad enskildes beteenden. komplexitet harden i sigstyr

Sådana faktorerockså sammanhanget. kan medförabetydelse i att man,
själv eller andra försig risk smittas.kunskaper, Deutsätteroavsett att
studierna visarsvenska beteendevetenskapliga majoriteten dematt av

förbl.a. hivinfektion hindra vidaresmittats tar stort attsom ansvarav
enskildespridning den i vissa fall svårtsjukdomen, haratt attmenav

följa däribland skyldighetenförhållningsregler, informeragivna att om
skydd vid sexuelltsin och använda frågasjukdom Enumgänge.att av

smittskyddslagensinverkan bestämmelservilkensärskilt intresse är om
skyldigheter tvångsåtgärder har på människorsoch förhållningssättom

studiertill sjukdomar. gjorts beträffande dessa frå-Desmittsamma som
det finns relativt för dessa bestämmel-tyder på stor acceptansattgor en

relevanta. Samtidigt fårde också det konstaterasoch attattser anses
det hur människorsutomordentligt svårt beteenden påverkasär att veta

det svenska smittskyddetregelsystem bygger på.sådant Avettav som
kommitténs framgår emellertid klartunderlag insatser rådgiv-att som

stöd mycket viktiga delarning och psykosocialt arbetet förhind-iär att
detEnligt kommittén därförsmittspridning. betydelseär störstara av

lagstiftningen möjligheter till och tillräckligt förocksåatt utrymmeger
insatser slag.sådantav

12 190619SmittskydddelA
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sanktioner då någon ellerstraffrättsliga smittatNär det gäller utsatt
sjukdom har det uteslutandeför smittsam varitrisk smittasatt avannan

genomgång och de uppgif-fråga hivinfektion. den praxisAv av avom
tillsänt landets åklagarrnyndigheter fram-från kommitténden enkätter

rörande tillämpningenfinns brottsbalkens be-går flera problematt av
ifrågavarande gärningar. Dessa problem har bådevidstämmelser nu

har fråganpraktisk problemenprincipiell och Främstvarit art. rörtav
straffvärde föreligger för prakti-de skillnader i ikring ochuppsåt som

förutsesvårt hur kanken likartade Det gärningsituationer. är att en
straffrättsligt, vilket betänkligt från rättssäker-komma bedömas äratt

enhetlig förutsebaråstadkomma ochhetssynpunkt. För rätts-att en mer
straffbestäm-kommittén särskildområdettillämpning på att enanser

överförande allvarlig sjukdom.rörande smittsammelse bör införas av
straffbestämmelse tillsådan enbartNågon anledning begränsa attatt en

straffrättsliga förekom-problemfinns inte. Dehivinfektion somavse
föreligga dethivinfektion kan i princip då gällergällerdet ävennärmer

sjukdomar. kommittén återkommerandra Somallvarliga smittsamma
också undvika särskilt utpeka hivinfektiontill i det följande bör attman

till fördomar ochkan bidra stigmatisering hiv-i lagstiftningen, vilket av
allmänhet.smittade människor i

också lagenuppdrag ingårkommitténsI göra översynatt en av om
och andra liknande verksamheter. Någraförbud bastuklubbars.k.mot

inverkanhaft någon på den faktiska smitt-konkreta för lagenbelägg att
sexuellt sjukdomareller andra överförbarahivinfektionspridningen av

kommitténsmedför enligt uppfattninghar erhållas.inte kunnat Detta att
totalförbud bastuklubbama motiveratdet hävdasvårt ärmotär att ettatt

dessutom visat sig tillämpasmittskyddsskäl. har svårLagen attvaraav
den på klubbarna utövade verksamhetenEmellertidi praktiken. är av

från den före-svårligen kan bortse smittrisk kansådan art att somman
därför ha möjlighet ingripa konkretaligga. måsteSamhället att om

Bestämmelser medger sådantföreligger. in-missförhållanden ettsom
varvid den s.k. bastu-ordningslagen, särskildagripande föras in ikan

upphävas.klubbslagen kan
nuvarandemed den regleringen kring smitt-problemenMånga av

med den har kommit tillämpas påharsjukdomar göra attatt attsamma
tidigarefrån de kända sjuk-hivinfektion, skiljer smittsammasigsom

ursprungligen utformats. Hivinfek-bestämmelsernadomarna för vilka
livslång lederf.n. kan bedöma smittsamhet ochtion medför såvitt man

femtonregel efter till år. Det kan dock konstaterastill för död, tiotidig i
betydandegjorts framsteg såväl detdet de tio årenunder närsenasteatt

kunskaperna sjukdomen det gällergäller medicinskade närom som
behandlingsmetoder framtagitsbehandling.uppehållande De nya som

hindra inträdet aidsrelateradeskapa möjligheterkunna att avsynes
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för längre friskaresjukdomar därmed förutsättningar och liv.och ettge
heller tagit den utveckling först be-Spridningen har intei Sverige man

på konstant, internationelltfarade, epidemin legathartvärtom sett,en
finns hivinfektion möjlighe-låg kunskaper och denivå. De nu omsom

enligt kommitténstill kan skönjas visar meningbehandling attter som
hivinfektionbeträffande i många avseendenuvarande reglering är onö-

kan bidrautpekande, vilket till stigmatisering ochdigt långtgående och
finns skäl arbeta förändringsmittade. fördiskriminering Det att enav

denna blir realistisk och tolerant,såpå sjukdomen att mer var-av synen
öppenhet kring sjukdomen. delför ökad En ivid kan skapasutrymme

kommittén undvika särregleringenligtsådant arbete bör attett vara av
gäller smittskyddslagenssammanhang. Dettahivinfektion olikai t.ex.

uppgifter fall och sekre-skyldighet lämna i vissabestämmelser attom
tvångsisolering. Emellertid får beaktasdeti mål ävenrör atttessen som

tyder på allmänhetens attityder tillundersökningarnade svenska attom
blivitutsträckning har realistiska förekommerhivinfektion i större mer

obefogad rädsla inför heltoch sjukdomen.fortfarande fördomar Att
finns för hivinfektion torde därföravskaffa särbestämmelseralla som

börnuläget. Sålunda möjligheten till hivtest-inte möjligt i anonymvara
långsiktiga inriktningen bör dockbehållas tills vidare. Denning attvara

avskaffas.helt Kommittén vill här framhållasärbestämmelsema att
bör stödjaslagstiftningen saklig och nyanseradsådana förändringar i av

information.

utgångspunkterallmänna förNågra22.3 en

smittskyddslagny

nuläget hot folkhäl-sjukdomar iAtt smittsamma inte utgör ett motstort
aktivasin grund i har vidtagittidigare vii Sverige har attsagtssan som

och spridningen sjukdomarna,uppkomstenåtgärder för förhindraatt av
säkerställabl.a. och begränsa smittvägama.spåra För attattgenom upp

framtidenutveckling i bör samhälletmotsvarande positiv även ävenen
effektivt Smittskydd huvudsakfortsättningsvis upprätthålla med iett

detta krävs bl.a. föreliggerhittills. detinriktning För att ensamma som
grundläggandeoch den organisationenklar ansvarsfördelning äratt

medför enligt kommittén det fortfarandeenhetlig landet.i Detta äratt
smittskyddsorganisation.särskild erfarenhet ochmotiverat med Denen

denkompetens inom nuvarande smittskyddsorganisa-byggts uppsom
likhettill med vad konstateradesbör Itionen dessutom tas vara. som

smittskyddslag torde detta krävanuvarandevid tillkomsten enav
hälso- och sjukvårdslagen. särskildasärskild sidanreglering vid Deav
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samhället den enskilde individenskyldigheter för såväl ochsom --
föreffektivt smittskydd talar ocksååtgärder erfordras för ett ensom

kunnabehöva genomföras denåtgärdersärskild lag. Om motanses en-
lagstöd.särskiltskildes krävs dessutomvilja

bestämmelser skall skyddasmittskyddslagensSyftet med attvara
sjukdomar. I sammanhanget bör erinrasbefolkningen smittsammamot

ocksåsjukdomar reglerasskyddet smittsammaatt mot annangenomom
kan från djur tillgäller sjukdomar spridasdetlagstiftning, närt.ex. som

objektinriktade åtgärdersmittskyddet kangäller detdetmänniska. När
de fallsprider smitta i allra flestaobjektriktar sig mot genom-somsom

miljöbalken och livsmedelslagen.lagar,föras andramed stöd t.ex.av
för skapa oklarhetundvikas inteDubbelreglering bör att ansvaretom

kom-för smittskyddslagen bör därför enligtGrundenför åtgärder m.m.
inriktar åtgärderförsta hand sigden imitténs mening att somvara

frånsmitta tillsyftar hindra spridningtill att person person.av
och omfattarsjukdomar mycket vittsmittsammaSpektrumet ärav

dödlighet ordinäramed högsjukdomarsåväl allvarligamycket som mer
anledning frångå principenkommittén finns intesjukdomar. Enligt att

skall omfatta alla smittsamma sjukdomarprincipsmittskyddslagen iatt
människor. begränsning bör dockeller mellan Enkan spridas tillsom

dekan innebära inte ringa hot smit-till sjukdomarna ett motgöras som
för samtligabehovet åtgärder likartatEmellertid intetades hälsa. är av

utformad långtdärför så den såmåstesjukdomar. Lagen ärattvara
beroendeåtgärder skiftande påtill behovetmöjligt hänsyn äratttar av

hur den epidemiologiska situatio-ochdet frågavilken sjukdom är om
redogör kommittén för etiskaföljande avsnittI övervägan-ut.nen ser

huruvida åtgärderför bedömningartill grundden liggabör motomsom
förvidtas. grundläggande krav vil-skall kunna Ettden enskildes vilja

frivil-den bygger påfår vidtasken skall elleråtgärd oavsett omsom -
åtgärden fråga motiverad vidividarelighet eller måste ärattvara-

möjlighetlagen måste ocksåepidemiologisk bedömning. I attgesen
problem. förhållanden böroch oväntade Dessasnabbt kunna möta nya

rörande såvälbestämmelsergäller utformningenbeaktas detnär av an-
smittskyddsåtgärder.direktaandramälningssystem som

principiella övervägandenEtiska och22.4

till principiella konflikter mellanupphov vissaSmittskyddslagen ger
smittskyddeffektivt och individens anspråksamhällets intresse ettav

förpersonliga friheten. Kommittén har sini denpå skydd ingreppmot
enhetligt sådana konflik-på hurdel funnit gårdet inte ettattatt svarge

bygga på mellan demåste avvägningavgörandetskall lösas,ter utan en
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individanlcnutna,samhälleliga och i varje särskiltolika intressen, som
både politiska, etiskaavvägningarfall varandra. Dessastår mot rymmer

princip uppgift for lagstiftaren.aspekter och i Deoch rättsliga är en
del gjorts kommittén redovisasöverväganden i dennaallmänna som av

utfonnningen kommitténsdel kommerhär, då de till att styrastor av
området.lagstiftning påförslag till ny

perspektiv hälso- och sjuk-anläggerSmittskyddslagen änett annat
frågan skydda andra individerfrämstvårdslagen. härDet änattär om

hälso- och sjukvårdslagen harden kansmittade. Man säga ettatt
smittskyddslagen har samhällsperspektiv.medanpatientperspektiv, ett

för enskilda bereddauttryck måsteSmittskyddslagen attsynen varager
det lqävs för skyddaintrång i sin integritetvissa när attatt acceptera

hälso- och sjukvårdslagen där-från smitta. Iandra människor anges
sjukvården föroch skall bygga på respekthälso-uttryckligenemot att

2 §.självbestämmande och integritetpatientens a
lagstiftning på hälso- och sjukvårdens ornrå-frånTill skillnad annan

skyldig-smittskyddslag relativt långtgåendegällandede innehåller nu
möjligheter för samhället tillgripa vissaochheter för enskildeden att

frivilligt medverkar till åtgärder förenskilde intetvångsåtgärder då den
Grunden för detta har detsmittspridning.förhindra ansettsatt vara

förhindra smittspridning och detövergripande intresset attatt synen
för alla samhällsmedlemmarintressemåste gemensamtettanses vara

sjukdomarna bekämpas och hålls såde allvarliga smittsammaatt nere
har också motiverats med samhället,Regleringenlångt möjligt. attsom

ingripa med tvångsåtgärder denkunnadet nödvändigt, måste motnär är
till medmänniskor sin livsfö-hänsyn sinasmittbärare utan genomsom

smittade.bliför riskring andra attutsätter
sådan särställning jämförtsjukdomar givitssmittsammaAtt just en

innebära hot torde tillkan folkhälsansjukdomarmed andra motsom
förrsmittsamma sjukdomar såutbrottdel ligga i ettstor att varav

många människors liv och hälsa, bl.a.allvarligt hotutomordentligt mot
medicinsk behandling sjukdomarna.avsaknadenpå grund avavav

djuptsjukdomar låg hos människorna, ochRädslan för smittsamma
åtgärder för begränsa ifrågasattesolika smittannödvändigheten attav

traditionockså funnits och kanske ocksåsamhälle harinte. vårtI en en
skall vidtamyndigheter de åtgärder krävs förförväntan berördaatt som

skydda befolkningen.att
och betydelsefulla de-bör dock erinrassammanhangetI att storaom

inriktade insatserna smittskyddet kanepidemiologiskt inomlar deav
konflikt med motstående enskilda intressen.genomföras någonutan

de viktiga förebyggandefråga insatsernagäller iDetsamma motom
huvudsakliga smittskyddsarbetetsjukdomar. Detsmittsamma genom-
möjligheterna spelaroch till tvångsåtgärder iförs frivillighetenspå väg
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framträdande roll.praktiken Kommittén dessa för-inte någon attanser
övervägandenhållanden återspeglas de beträffandemåste i görssom

till ingripanden den enskildes vilja. Härvideventuella möjligheter mot
vilkadet betona avgöranden beträf-väsentligtär oavsett göratt att man

tyngdpunktenfande med tvång måste i smittskyddsarbetetingripanden
förebyggande arbetet.ligga det frivilligapå

synpunkter det de vidFrån etiska och rättsliga tvångsingripandenär
individensföreliggande mellan intresse och samhälletskonflikterna

problem. följandeDen diskussionenintresse skapar störst tarnusom
principiella frågordärför etiska och och övervägandenolika somupp

sådana konflikter.rör
frågangrundläggande måste ställas intressetDen första ärsom om
det generellt rättfärdigarstarkt intrång i enskil-smittskydd såär attav

dendas grundläggande rättigheter, såsom personliga friheten. Detmest
alltför förbehållslöst på denna fråga. ochlätt Varär att ett ensvara

där farlig sjukdomkan föreställa allvarliga situationer smittsamsig en
befolkningsgrupper.okontrollerat och hotarsprider Somsig stora ovan

samhället skalltradition kunna vidta definns också åt-attsagts aven
skydda befolkningen. Enligt kommitténgärder krävs för måsteattsom

handlingsmöjlig-erforderligasmittskyddslag förutsättasäven geen ny
nödsituationer. skyddetheter sådana Att smittsammai åtminstone mot

sådant intresse rättfärdigasjukdomar för sig kan kani och ettvara som
också olikaframgår internationella doku-bl.a. frihetsinslcränlcningar av

Europakonventionen.såsompå området,ment
effektivt smittskydddet självklart intressetSamtidigt är att ettav

helst deni enskildes frihet ellerinte berättigar till vilka ingrepp in-som
måste här i många andra falltegritet. Samhällsintresset vägas motsom

skydd allt för långtgåendeindividens berättigade krav på ingrepp imot
från olikamåste synpunkterden sfären.privata Ingreppet anses vara

med hänsynproportionerligt till andra människors livnödvändigt och
skallingreppet nödvändigt ochoch rättigheter. påKrav att vara propor-

Europakonventionen.tionerligt ställs bl.a. i
bakgrundVilka empiriska kunskaperavvägningar mot avsom, om

effekter olikade och åtgärder, således skallolika sjukdomarna görasav
hänger vilken grundläggande människanmed påsyn mansamman

vilka etiska principer skall ha bety-ansluter till ochsig som man anser
delse för bedömningen.

etiken brukar analysenden medicinska olika handlings-Inom av
alternativ huvudsakligen fyravila på grundläggande principer.sägas

enligt kommitténs mening tillämpliga vidDessa principer är även en
smittskydd och kananalys samhällets god grund förrör utgörasom en

analysen föreliggande konflikter.av
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autonomy innebär och självSjälvbestämmandeprincipen att var en-
handlingar.liv och sina Vidare inne-bör få bestämma sittöver eget

andra människors tillsjälvbestämmandeprincipenbär även rättatt
Självbestämmandetrespekteras. kan docksjälvbestämmande skall

nedan.seinte alltid utövas
non-maleficence innebärLidandeminimeringsprincipen att man-

flera alternativlidande. skall väl-skada eller orsaka Avinte bör man
skada.det orsakar minstsom

beneficence innebär varjeGodhetsmaximeringsprincipen att-
förpliktelse ock-innebärhar positiv Dettamänniska göraatt gott.en

och elimineraskada lidande.förebyggaså böratt man
4 innebär lika bör behandlas lika.justice DetRättviseprincipen att

särbehandla olika människor det finnsinteomoraliskt att omvore
neka vårdbehövande människor till-godtagbara skäl.etiskt Att t.ex.

grund deras ålder eller livsstil torde intepågång till vård enbart av
grund för särbehandling förhållandegodtagbar ikunna enses som

vårdbehövande.till andra

allmänhet giltighet, inte obetingat. Deetiska principer iDessa äger men
med varandra. det smittskyddetkonflikt När gällerkan också komma i

konflikt mellan den s.k. självbestämmande-urskilja klarkan man en
godhetsprincipen. självbestämmandeprincipenoch den s.k. Iprincipen

med hänsyninneboende problem tillligger också rättattett en persons
konflikt med andra tillkan stå itill självbestämmande rättpersoners

smittskyddssammanhang frågansjälvbestämmande. uppstårI om vems
den smittade/misstänkt ellersmittades deintresse bör väga översom -
kan formuleras enligtFrågeställningen följande;osmittades. "Vems

bekostnad och varför " framförtskall tillgodosesintresse vems av
medicinsk-etiska råds semina-professor Herrnerén vid StatensGöran

konflikter i samband med AIDS"."Etiskarium den september 19873
dessainte själva på huretiska principernaDe uppställda svaretgernu

skall vägledande.konflikter och vilken princip Nå-skall lösas som vara
knappast heller formuleras.bedömningsregel kan Degenerellgon

kränker enskild behöver intemångas åtgärdintresse t.ex.som enav en
etisk synpunkt. tillförsvarbar från Hänsyn måsteåtgärdengöra tas

tyngden de olika och allvareti intressena imånga faktorer t.ex.som
dockanalys blir människosynen ochkonsekvenserna. sådanI synenen

viktiga ingredienser.på människovärdet
flesta till den humanistiska människo-ansluter devårt samhälle sigI

subjekt,människan jag, har frihet,innebär är ett ettatt som an-syn som
får aldrig betraktas eller behandlasmänsklig värdighet. Honochsvar

alltid mål sig. humanistiskaiMänniskan Denmedel. män-är ettsom
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niskosynen individen kan välja mellan olikaförutsätter alternativ påatt
basis etiska överväganden.sinaav egna

människosynenhumanistiska människan någotEnligt den är annat
ekonomiskaoch biologiska eller värde.vida hennes Det ärän näm-mer

allaligen på människovärdet människor lika.med avseende Attärsom
människovärde innebär alltid ochrespektera människas att man un-en

och behandlar henne individ,der alla omständigheter betraktar som en
egenskapoch inte i det hon har ellerdvs. den hon i sigär gör.avsom

människovärdetuppfattningen de mänskligaDet också iär om som
föranlqade. Människosyn människovärde mänskli-rättigheterna är - -

kan ochbas där bör förankra värdege-den etiskarättigheter är manga
Kommittén vill erinra etiskamenskapen samhället. denna basi attom

samhällets smittskydd.självklart förgäller också
människovärdesbegreppet ligger det viInnebörden i nära menar

och sjukvårdslagenmed Såväl hälso- socialtjänstlagenintegritet. som
självbestämmandetalar den enskildes och"respekt för integritet"om

med integritet. leder sällandefiniera vad Detta inteutan att man avser
och självbestämmandetill blandar ihop integritet autonomi.att man

tankarnavårt leder ordet integritet till varje människasI språkbruk rätt
förhållanden.få värdighet,upprätthålla sin Varjeoavsett yttre män-att

intellektuellniska oberoende duglighet, moralisk för-har integritet av
tillstånd. Varje människa harträfflighet fysiskt också till själv-eller rätt

förmåga denna beroendebestämmande, alltidinte påutövaatt rättmen
hinder.fysiska kan dockintellektuella, psykiska eller Integriteten aldrig

respekteras eller kränkas; detbara konstantavstås. kanDen är en egen-
mänskliga livet.skap hör ihop med detsom

smittskyddsarbetet måste förankratKommittén iatt varaanser en
allahumanistisk där principerna människors likamänniskosyn vär-om

värdighet ochde enskilda människans självbestämmanderättdensamt
humanistiska människosynen enligt kom-viktiga inslag. talarDenär

tydlighetför det gäller respekten ochmitténs uppfattning större nären
falletskyddet individen vad enligt nuvarandeför smitt-än ärsom

skyddslag.
människor har, med denna grundläggandeSmittade värderingsbas,

skydd samhälletvärde och till andra samhällsmed-rättsamma av som
lemmar. smittsam sjukdom kanbär på inte minskaAtt män-man en
niskovärdet människovärdet ligger ieftersom varje människas blotta

ochalla intresseexistens. vid mening har för förhind-I ett ett attansvar
Utgångspunkten bör därförsmittspridning. och såattra vara envar

långt försiktighetsmått förvidta rimliga skydda såvälmöjligt bör sigatt
för risksjälv smittas allvarligaandra smitt-utsättas attmot attsom av

enbart deföljer inte etiska övervägandenasjukdomar. Dettasamma av
möjligt för samhälletdet skydda befolk-också inteärutan att attav
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heller möjlig,kan intesmittrisker.alla Detningen mot enanses vara
samhället övervaka deför helteftersträvansvärd, uppgift attom ens

sjukdom. detSamtidigtallvarlig smittsampåbär ärenpersoner som
misstänker sig bära på smittsamellerbär påockså denså att ensom

för förhindrande vidaresärskiltfårfallsjukdom vissai ett ansvar av
sjukdomen.spridning av

hos smittskyddslag-perspektivetkommittén måsteEnligt en ny
perspektiv råder hälso- ochdet iannorlundastiftning än somvara

skydda befolkningensmittskyddetmedSyftet ärsjukvårdslagen. att
enskildevårda denoch inte primärtsjukdomarsmittsamma attmot som

humanistiskamedför dendettaOavsettsjukdom. män-drabbats av en
uppfattning, smittskyddslagkommitténs ävenniskosynen, enligt att en

bl.a. det ställssmittad. innebärDettaför denmåste skydd är attsomge
för den enskilde uppfylla demöjligtdetsamhälletkrav på attgöratt

sålundaenskilde måsteeller henne. Denhonomställer påkrav man
stöd och hjälp han eller hon behöverfå detanspråk påkunna ställa att

kap. tillKommittén återkommer bl.a. i 24för kunna sittatt ta ansvar.
frågor.hit hörande

förespråkar och den redovisadekommitténmänniskosynDen som
smittskyddet följer den humanis-påinriktningenövergripande som av

utgångspunkter för överväganden rörande itiska människosynen utgör
med tvång får vidtas smittskyd-människor iingripandenvilka fall mot

hur långtgående åtgär-begränsningar imedför vissadet. Detta synsätt
med hänvisning till önskemålettillåtaskanenskildader ettmot omsom

lag-bedömer det angelägetKommitténsmittskydd.effektivt attsom
klarlägger sådana övergri-låter sigstiftningen långt detså görasnu

författnings-helst form klarabegränsningar, iochpande principer av
bestämmelser.

tillgodoser grundläggande krav pådeutformasskall såAlla lagar att
exempelvisrättigheter. Det innebärmänskligaenskildasskydd för att

från myndighetersgodtyckliga ingreppförfårlag inte utrymmegeen
och skyldigheter skallrättigheterenskildassida, regleringenatt varaav

enskildas civilabeslut ingrepp iförutsebar,klar och tolkningen att om
domstol, förkunnarättigheter skall närmareöverprövas m.m. enav

smittskyddslag måste21. Atttill kap.redovisning hänvisas även en
ochrättssäkerhetskrav ingetgrundläggandeuppfylla sådana är nytt

detaljer kan ha olika meningarikontroversiellt,knappast även manom
åstadkomma.möjligtvad är attsomom

modern smittskyddslag måstesjälvklartfår alltsåDet att enanses
enskilda,rättssäkerhetsgarantier förkrav pårimligatillgodose alla

f°ar användas ochmycket tvånghuravgränsningarinbegripet somav
återkommerdetalj skall utformasregler idessadärför.villkoren Hur

26.kapitel kap.tillkommittén i senare
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I så omfattande regelverk smittskyddslagstiftningen finnsett som
dock detaljfrågorrad ställning till där kanske deinte grund-att taen
läggande värderingarna, den humanistiska människosynen,t.ex.som
alltid tillräckligt Kommittén har därför sig sökaenat attger svar. om
formulera övergripande principer kanvissa underlätta bedömning-som

förutsättningarna for åtgärder får genomföras denmotarna av som en-
skildes vilja. redovisasprinciper och kommenterasDessa kap.i 26.

dettaI sammanhang bör emellertid framhållas det måsteutöver att va--
fråga sjukdom förallvarlig smittsam vilken det finns klartettra om en

epidemiologiskt behov åtgärden åtgärder den enskildes vil-att motav -
inte bör få genomföras då det finns akut behovänannat ett mer av

åtgärden och andra möjligheter längreinte står till buds. Samhället
måste härvid fullgjortha sitt det gäller alternativ till tvångs-näransvar
åtgärden. sålunda godtagbartDet inte enskild föremålblir förär att en

frihetsberövande åtgärd det skälet samhället brister it.ex. sittatten av
för adekvata alternativa insatser.ansvar
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smittskyddslageniSjukdomarna23

anmälningsförfarandetoch

sjukdomarna iAllmänt23.1 om

smittskyddslagen

frångåanledning principenfinns intemening attkommitténs attEnligt
kansjukdomaralla smittsammaomfattaskallsmittskyddslagen som

undantag börkommitténDock görasmänniskor.bland attspridas anser
smittades hälsa.hot deringaendast motför sjukdomar utgör ettsom

aktuellt medtorde det intesjukdomarlindrigamycketsådanaFör vara
smittskyddsåtgärder.särskilda

sjukdomarna iindelas de smittsammasmittskyddslaggällandeI
Skyldig-sjukdomar.övriga smittsammaochsjukdomarsamhällsfarliga

samhällsfarliga sjuk-till deknutnaprinciptvångsåtgärder iheter och är
be-skyldighetenåtgärder,Emellertid kan vissa attdomarna. t.ex.som

sjuk-vid vissa andra smittsammaviktigalikasmittspåming,driva vara
vid somli-tvångsåtgärder motiveradeinteframstårVidaredomar. som

sjukdomarna.de samhällsfarligablandingårsjukdomarde somga av
sjukdomar iindelningenifrågasättasdethärtill kanhänsynMed avom

meningadekvat. Enligt kommitténssmittskyddslagenbefintligaden är
åtgärderlagens bestämmelserställetibör utgångspunkten att omvara

för de olika sjukdomarna.behovetverkligadetskall tillanpassas
vanligen preventi-smittspridningåtgärderna äreffektivasteDe mot

vilka skyddsåt-smittvägar ochinformationsåsominsatser omomVa
för redanmedicinsk behandlingvidtaenskilde kangärder den samt

alla de sjuk-relevanta beträffandeDylika insatsersmittade ärpersoner.
börundantagssituationeromfatta. vissaföreslås Ilagendomar som

den enskil-åtgärder inkräktar påtillkunnasamhälletemellertid ta som
den enskildesmittspridning,hindrafördes oavsettintegritet att om

åtgärdersker eller Sådanatill såmedverka ärsjälv beredd attär att
sjukdo-beträffande samtliga smittsammaerforderliganaturligtvis inte

ochsjukdomarbeträffande utgör störreendast ettutan merasommar
smittskyddsåtgärderBehovethälsa.befolkningensallvarligt hot mot av

sjukdom det frågavilkenpå ävenemellertid bara ärberor inte utanom
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på den befintliga epidemiologiska situationen. därför eftersträ-Det är
präglasden smittskyddslagen flex-visst måttvansvärt ettatt avnya av

ibilitet. har modern tid haftVisserligen Sverige i tämligen stabil si-en
gäller uppträdandet smittsammatuation då det sjukdomar. Den-nyaav

bild nödvändigtvis konstant. Sjukdomspanoramatdock inte ärärna
skiftande sjukdomar kan framti-och vilka smittsamma dyka isom upp

Vidare idag kändaden förutse. kan sjukdomar förändrassvårt ochär att
grundelakartad fonn, på antibiotikaresistens. Detanta t.ex. aven mer

eftersträvansvärt det vid lagregleringeni och för varjesig omvore av
kunde vilka sjukdomarenskild smittskyddsåtgärd åtgärdenanges som
emellertidtorde mindre lyckadavsedd för. lösning,Dettaär vara en

eftersom lagen blevbl.a. skulle riskera svårtillämpad, oflexibelattman
och indelning sjukdomarna verkaroöverskådlig. Någon såle-typ avav
des ofrånkomlig.vara

därför vid de åtgärderKommittén har kan vidtasstannat att som
smittskyddslagenmed föreslagna endast skall kunna tilläm-tvång i den

allvarliga sjukdomar kommittén föreslårpå viss kategoripas somen
benämns sjukdomar.allmänfarliga Vilka sjukdomarsmittsamma som
här definitionlagen beskrivas omfattarbör i ettgenom enavses som

sjukdom skallantal kriterier. allmänfarligFör att en anses som en
uppfylla den lagensmittsam måste den i uppställda definitio-sjukdom

således varje enskild sjukdom.prövning måste När-En göras avnen.
sjukdomar omfattasvilkaprecisering kriteriernasommare av synesav

hänsynbl.a. med till vikten förutsägbarhetdock nödvändig, iavvara
sekretessfrågor.lagstiftningen till olika öka lag-Förtyper attsamt av

stiftningens föreslås regeringen sjukdomarnaflexibilitet preciserar iatt
finns idag bl.a.förordning; liknande ordning i narkotikalagstiftning-en

uppgift pådenna läggs regeringen ökar möjlighetenGenom att atten.
vid behov vidta åtgärdersnabbt kunna sjukdomarsmittsammamot nya

landet. rättssäkerhetslqavplötsligt uppträder i måste stäl-Desom som
las tillgodoses denbl.a. i lagen angivna definitionen, vilken be-genom

befogenheter. börNoteras det finns någonregeringens integränsar att
skyldighet förklara sjukdomför regeringen allmänfarligatt en som

bara för den uppfyller kriteriema.smittsam sjukdom att
bör fråganBeträffande åtgärder enligt lagen sjukdo-övriga vilkaom

åtgärderna bedömasskall omfattas utifrån föreliggandedetmar som av
behovet. frågor de delar den allmännaiDessa motiveringentas avupp
där de olika åtgärderna behandlas.
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smittsammaallmänfarligaSärskilt23. l om

sjukdomar

tvångsåtgärder kanförprincipervissakommittén närfastslårkap. 26I
utarbetat den definitionkommitténharUtifrån dessakomma ifråga. av

författnings-framgårsjukdomarsmittsammaallmänfarliga som av
sjuk-allmänfarliga smittsammaföreslårKommitténförslaget, att27.s.

överföras mellankansjukdomar män-definierasskalldomar somsom
sjukdom ellerinnebära långvariglivshotande,kanniskor och varasom

denkonsekvenser förallvarligaandramedföraellerlidandesvårt som
smittas.

all-sjukdom skallförgrundläggande kravEtt att som enansesen
den kanmening börsjukdom i lagens över-mänfarlig attsmittsam vara

dettapåvid sjukdomar smittar sättEndastmänniskor.mellanföras som
hindra fort-förenskildtvångsåtgärdervidtaskäl mot attfinns det att en

människatillfrån objektsmittarSjukdomarsmittspridning.satt som
Övriga kri-begreppet.således inteomfattasvidaredärefter inte avmen
sjukdomenfaramått på denföreslårkommittén utgör ettterier som

Vid bedömninghälsotillstånd.enskildesinnebär för den av om enen
från förutsättningarnaskall utgåkriteriernasjukdom omfattas manav
från den genomsnitt-bör utgåVidareSverige.smittspridning iför man

följderna.drabbas Försmittas närmareför denliga risken att enavsom
författnings-föreslagna lqiteriema,deinnebördenförredogörelse seav

föreslårkommitténskall observerasDet att36.kap. attkommentaren
uppfyll-sjukdomarna skallälvarörandekriterierytterligarevissa vara

föreskrif-särskildasamtycke eller s.k.oberoendeför isoleringda att av
före-denkriterier återfinns istånd.till Dessakommaskall kunnater
sjuk-och sikte påreglerar isolering, 33bestämmelsen tarslagna som

26bland befolkningen. Se kap.utbreda sig samtdomamas förmåga att
kap. 36.1.författningskommentaren

allmänfarli-definitionen påbeskrivnadenutgångspunkt iMed ovan
f.n.sjukdomarkommittén följandesjukdomar attsmittsamma menarga

kriterierna.föreslagnadeomfattasbör avanses

paratyfoidfeberdifteri
fläckfeber pest

poliofebemgula
rabieshepatit B
tuberkuloshepatit C
tyfoidfeberhivinfektion

hemorragiska febrarviralakolera
epidemicaexkl. nefropathiameningokockinfektion

återfallsfebermj ältbrand
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Samtliga sjukdomar kan spridas mellan människor någon ellersamt ge
några de konsekvenser beskrivs i definitionen. beskriv-Förav som en
ning de enskilda ochsjukdomarna deras konsekvenser, Andersav se
Thoréns beskrivning och analys smittsamma sjukdomar deni sär-av
skilda bilagan till betänkandet del B. förhållandeI till de sjukdomar

enligt gällande samhällsfarligalag innebär den definitionenärsom nya
bl.a. tvängsåtgärder inte kan vidtas beträffande vissa hepati-att typer av

beträffande salmonella, shigella, gonorré, klamydia, syfilister ochsamt
ulcus molle. Kommittén vill dock understryka enligt kommitténsatt
förslag skall bestämmelserna anmälningsskyldighet smittspår-samtom
ning fortfarande tillämpas vad gäller dessa sjukdomar se nedan 23.2,
kap. och författningskommentaren24 36.1. Det finns dock anledning

med uppmärksamhet följa utvecklingen och vid behov förändraatt in-
delningen sjukdomarna.av

23.2 Anmälningsförfarandet

Enligt gällande smittskyddslag skall läkare till smittskyddsläkaren och
Smittskyddsinstitutet anmäla konstaterade fall samhällsfarlig sjuk-av
dom anmälningspliktig sjukdom. I vissa fall skall läkarensamt annan

anmälan till den kommunala nämndäven fullgör uppgiftergöra in-som
miljö- och hälsoskyddsområdet. Regeringen har meddelat föreskrif-om

vilka sjukdomar de samhällsfarliga, skall anmälas.ter utöverom som,
Även fortsättningsvis bör smittskyddslagen innehålla för dy-ett system
lika anmälningar.

Ett anmälningssystem för smittsamma sjukdomar har, inämntssom
kap. syften.5.3, två snabbtDet kunskap inträffade fallär attena ge om
för direkta åtgärder skall kunna vidtas. Det andra lång-att är att ge mer
siktiga kunskaper utbredningen sjukdomarna för bl.a.attom av ge
grund för utvärderingen smittskyddet och utvecklandet åtgärds-av av
strategier. Med utgångspunkt i dessa syften föreslår kommittén be-att
handlande skallläkare anmälan dels falli smittsam sjukdomgöra av

påkallar smittskyddsåtgärder behandlingutöver patienten, dels isom av
fall smittsam sjukdom föremål för nationell epidemiologiskärav som

Ävenuppföljning. läkare vid milcrobiologiskt laboratorium ob-samt
ducerande läkare skall skyldiga anmälan. Anmälan skall,göraatt ivara
likhet med vad gäller enligt befintliga bestämmelser, bådegörassom
till smittskyddsläkaren och till Smittskyddsinstitutet. Däremot bör det
fortsättningsvis åvila behandlande läkareinte anmälan tillävenatt göra
den kommunala nämnd fullgör uppgifter inom miljö- och hälso-som
skyddsorrirådet. Under kommitténs arbete har framkommit kommu-att

idag ofta får kunskap fallrelativt inträffad sjukdom alltförnerna om av
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se kap.ofullständigt ifylldasällaninteanmälningarna ärochsent att
falldettalämpligare idetframstårkommittén9.2.4. Enligt att ensom

skyl-smittskyddsläkaren. hanspå Idirektläggsunderrättelseskyldighet
objektansvarigakontakta relevantasåledes ingådigheter bör att myn-

bilden smitt-övergripandehar denSmittskyddsläkarendigheter. av
identifiera vilkabehandlande läkarelättareoch har attskyddsarbetet än

har dess-eller honinformeras. Hanbörmyndigheterytterligare som
smittskyddsåtgärdema.samordningförverkauppgifti attutom aven

skall anmälas bör bestämmassjukdomarVilka konkreta avsom
anmäl-gällande lagendenibristförordning. En är attregeringen i nu

sjukdomsfall. Kom-kliniskt misstänktaomfattarinteningsskyldigheten
fallmisstänktafall och klinisktkonstateradebådemittén föreslår att
haläkaren behöver således inteanmälningsskyldigeanmälas.skall Den

medföranmälan, vilketsinhan attdiagnos innanfullständig görställt
med miss-Beträffande vad härkanviktiga tidsvinster göras. avsessom

36.1.kap.författningskommentarentanke, se
enligtgällervadprincipbör ianmälanInnehållet i motsvara som

den smitta-således lämnasUppgifter skallsmittskyddslag.befintlig om
desannolikasmittkällan, de smittvägama,sannolikadendes identitet,

and-förhindra smittspridningförvidtagit samtläkarenåtgärder attsom
bestämmel-befintligasmittskyddet. Enligtbetydelse föruppgifter avra

den smit-föreligger skydd försmittskyddslaggällande ett21 § iser
sjukdomardå det gällersmittkällaidentitetsuppgiftertades samt som

hivinfek-smittskyddslagen, dvs. gonorré,tillbilaganomfattas 1.3 iav
dettakan ifrågasättasmolle. Detulcusochsyfilisklamydia,tion, om

anmälan kanidentitetsuppgifter iAvsaknadbibehållas.skydd bör av
utred-fördröjs;smittspridningenbegränsaföråtgärdermedföra attatt

påidentitet känd. Bristensmittadesdenunderlättas ärningsarbetet om
smittskyddsläkarensinnebäradessutomidentitetsuppgifter kan att ar-

hiv-fall dåbl.a. i sådanaförsvåras,smittsamhetföljabete med enatt
tuber-sjukdom t.ex.allvarlig smittsamharsmittad patient även annan

tillleda vissakoder kan vidareolikaAnvändningenkulos. typer avav
för undantagetsvårigheter talarförväxling. Dessa attproblem såsom

kom-framgår kap. 22Somupphävas.börför sjukdomarvissa anserav
hiv-påförändringförarbetabörvidaremittén att synenen avman

delochrealistisk och tolerantblirdenna attinfektion så att avenmer
olikahivinfektion isärregleringundvikadetta arbete bör att avvara

har emel-kommitténsekretessfrågor. Tillgällervadsammanhang, även
för deidentitetsskyddetviktenframförtshållolikalertid från attav

anförtshar bl.a.behålls. Detsjukdomarna attsexuellt överförbara upp-
sjukdomar-de ifrågavarandevad gälleridentitetsuppgiftergivandet av

efter-smittspridningen,minskamöjlighetenmotverkakan attävenna
smit-misstänker han kanbefaras attdet kan att varaperson somensom
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tad dylik sjukdom avhåller frånsig uppsöka sjukvården hansattav om
identitetsuppgifter sprids. Kravet på identitetsuppgifter skall lämnasatt
kan vidare få till följd behandlande läkare i enskilda fall heltatt
underlåter fullgöra anmälningsskyldighetsin hänsyn till patien-att av

integritet. Kommitténs slutsats övervägande skäl fårtens är att ta-anses
för för identitetsuppgifterskyddet vid anmälan fall dis-att av av nu

kuterade för närvarande skall kvarstå.sjukdomar Regeringen bör därför
behörighet föreskriva identitetsuppgifter uppgiftatt att samtges om

smittkälla skall lämnas anmälan beträffandeinte i vissa sjukdomar.
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ochskyldigheterIndividens24

rättigheter

enskildes24.1 Den ansvar m.m.

kommitténföreslåsförändringar är attdemed fleraAvsikten avsomav
för smitt-betydelseläkar-patientrelationenspåbetoninglägga större

för-uppfattningkommitténs överensstämmer ettEnligtskyddsarbetet.
som medbättreoch förtroendesamarbetepågrundar sighållningssätt

då aktualiserasfrågapraktiken. En ärråder ide förhållanden somsom
andrasjälv ochskyddaför sigenskildeden attvad kan begäras avsom

smittrisk.mot
sjuk-förekomsten smittsammakonsekvensertill deMed hänsyn av

individerför defolkhälsan ibl.a.försåväl stortdomar har, somsom
spridningen smittsammaförhindrandetsjukdomen,smittas är avavav

allaberör ikommitténs meningenligtangelägenhetsjukdomar somen
uppfattningenkommittén deni kap. 22framhållits ärsamhället. Som av

för-lörochintresseindivider har attalla ettmening etti vid ansvaratt
etiskt el-det varkenbeaktasocksåbör ärsmittspridning. Det atthindra

allaskydda befolkningensamhälletför motmöjligt attler praktiskt
kommit-individemasenskildaBeträffande desmittrisker. ansvar anser

möjligtlångtoch såmåsteutgångspunkten attdärförtén enatt vara var
självsåvälskydda sigförsiktighetsåtgärder för attrimligabör vidta som

börmeningEnligt kommitténssmittas.riskförandra attutsättasmot att
framhållerbestämmelsesärskildinnehållasmittskyddslagen somen

detta ansvar.gemensamma
sjuk-bär smittsamden påofrånkomligtdetSamtidigt attär som en

för smitta.andraundvikaför utsättssärskilt attdom har attett ansvar
förfara på så-skallsituationerallamänniskor i ettallakrav påEtt att

kanrealistiskt.smittrisk inte Manför t.ex.ärdant de inte utsättssätt att
ellersigallmänhet vaccinerarmänniskor ipåställa kravinte att genom-

de smitt-flertalbehandling.förebyggande Ettmedicinsktgår avannan
påsprids vidaresmittskyddslagenomfattassjukdomar avsomsamma

skydda smit-sigkan ha svårtmänniskor motandra attsådant sätt attett
fall detsådanasmittärrmen.luftburna I ärfrågadet ärnärta, t.ex. om
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enligt kommitténs rimligtmening läggs påstörre denatt ett ansvar
smittade. smittade har också många gångerDen i kraft vetskapenav om

han eller hon smittad möjlighet vidta åtgärder föratt är större att att
minska smittrisken. här beaktasDet bör de åtgärder den smittadeatt
kan vidta flesta falli de allra relativt begränsade inskränkningarutgör i
livsföringen.

Enligt uppfattningkommitténs talar nämnda skäl sammantagetnu
för den bär på sjukdomsmittsam fortsättningsvis böratt ävensom en
ha lagfást skyldighet vidta de åtgärder han eller hon förkanatt atten
skydda andra smittrisk. Skyldigheten bör enligt kommitténsmot me-
ning inte begränsas gälla samtliga smittsamma sjukdomarutan som
omfattas förslaget till smittskyddslag.av

Någon fallsärskild sanktion för de den smittade underlåter iakttaatt
nämnd skyldighet bör införas.inte Det kan dock erinras möjlig-nu om

heterna till straffrättsliga ingripanden i fallvissa då smittaten person
någon eller förnågon smittrisk. Beträffande de allmänfarligautsatt
smittsamma sjukdomarna kan vidare tvångsåtgärder formi isoleringav
oberoende samtycke komma ifråga i vissa fall.av

Kommittén skyldighetenvidare bör allmän utfonn-attanser ges en
ning med hänsyn till behovet åtgärder så starkt skiftande mel-att ärav
lan de ocholika sjukdomarna de situationer den enskilde kan befinna
sig Det bör här i de allra flestaerinras fall kan sjukdomen bo-attom

eller smittsamheten nedbringas medicinsk behandling.tas Enligtgenom
kommitténs uppfattning det rimligt utgå från de allra flestaär att att
människor smittats sjukdom också den medicinskatar emotavsom en
behandling fårerbjuds. Emellertid här observeras den smittade,attsom

likheti dag,med vad gäller i inte heller enligt kommitténs förslagsom
bör ha någon skyldighet genomgå medicinsk behandling. deI fallatt
den vill sådan behandlingsmittade inte genomgå får det åligga honom
eller henne på andra undvika andra för smittrisk.sätt utsätta Deatt att
medicinska och praktiska råd läkaren enligt kommitténs förslag har att

den enskilde får därvid naturligtvis betydelse vägledningstorge som
för vad den smittade har iaktta.att

denI det ställts krav på den enskildemån bör det också föreligga en
skyldighet för samhället stöd och hjälp det möj-att göragenom annan
ligt för den enskilde sitt Kommittén behandlar kap.i 33att ta ansvar.
frågor förmånerde ekonomiska den smittade bör ha. Härutöver harom
enligt kommitténs samhälletmening också stödja smittadeett attansvar

de kanså leva så normalt liv möjligt. Såsom fram-att ettpersoner som
hålls i nästföljande kapitel torde det särskilt vid svåra långvariga sjuk-
domar så det främst de medicinskainte frågorna behand-ärattvara om
ling och dylikt avgörande for den enskilde den enskilde be-är utansom
höver också stöd i sin livssituation. Olika psykiska och sociala faktorer
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förförmågasmittade harhuruvida den attatt tabetydelse forhar ansvar
dendärför viktsmittrisk. Detför största attärandrainte utsätta somav

möjlighetstödsamtal harsjukdom attbär på smittsam t.ex. genomen
tillknutnasvårighetersådana ansvaret.bearbeta ärochdiskutera som

majoritetentvångsisolering harkartläggningen överframgårSom av
och/eller all-missbruksproblemhaft svåratvångsisoleratsdem somav

sambanddirektproblem har ingetSådanastömingar.psykiskavarliga
förbetydelseha avgörandekansjukdomenden smittsammamed men

vill härKommitténuppfylla sittkanenskildehuruvida den ansvar.
tidigt ochproblem uppmärksammassådanabetydelsen attpoängtera av

förbehandlingerforderligt stöd ellertilltillgångfårenskildedenatt
dessa.

psykosocialtform bl.a.åtgärder ibetydelsetill denMed hänsyn av
till för-medverkafrivilligtmöjligheterenskildes attstöd har för den att

smitt-framgåuttryckligendetbörsmittspridninghindra vidare av
detpsykosocialt stöderbjudasskallsmittadedenskyddslagen omatt
bärframgå denbörsmittskyddsskäl. På sätt attbehövs somsammaav

särskildabehovoch isjukdomsmittsam ärallmänfarligpå avsomen
missbruksproblematik,underliggandeforbehandlingsinsatser, t.ex. en

för denskapa rättighethär inteAvsiktendetta. attskall erbjudas är en
vissabsolut krävaharenskildeden rätt attsmittade så måttoi att enen

domstol.få prövadsmittskyddslagen rättenmed stödåtgärd eller avav
försmittskyddsläkaren attförslag ytterstkommitténsEnligt ansvarar

behövs.behandlingsinsatserstöd- ellerdefårsmittadetillse den somatt
ellerhaneller stöd kanerforderlig hjälpfårintesmittadefall dendeI

detframhållasbör vidaresmittskyddsläkaren. Det atttillvändahon sig
behö-skallsärskilda behandlingsinsatsemadeellerstödetpsykosociala

smittade kanför huruvida denbetydelsedvs. hasmittskyddsskäl,vas av
Bestämmelsernasmittrisk.andraskyddaförsitt motatt om-ta ansvar

all-grundkan behöva påsmittade ettdeninsatserfattar således inte av
ellerstöd hjälp.behovmänt av

informationspliktens.k.denSärskilt24.2 om

underrättasmittadförskyldighetensärskild fråga attEn rör personen
s.k.smittsam sjukdom. Dennapåbäreller honhanandra att enom

vid hivinfektion. Deuppmärksammatssärskiltharinforrnationsplikt
förhållningsregler harbestämmelsernakritiskaställt sig mot omsom

enskilde ochmedför för denpliktdennasvårigheternahär betonat som
skyldig-sådansmittadåläggariktighetenifrågasatt att person enenav

framgåtthar tydligtstudiernabeteendevetenskapliga atthet. deAv
hivpositivsexualpartner ärinformera attskyldigheten att om manen
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kan innebära problem och många hivpositiva kan, enligtstora studier-
tänka sig situationer då skulle underlåta informeraattna, attman om

smittad. Svårigheter medär sinöppen sjukdom före-attman vara om
kommer emellertid enligt studierna beträffande andraäven smittsamma
sjukdomar tuberkulos.som

Enligt kommitténs mening bör för smittriskutsättsen person som en
kunna ställa krav på få vetskap härom. Det den enskilde självatt är som
måste få honhuruvida han eller vill sig för riskenavgöra utsätta att
smittas och också besluta under förutsättningarvilka han eller honom
vill inleda medrelation detNär gäller hivinfektionen annan person.
framgår de studiernabeteendevetenskapliga den övervägandeattav an-
delen bland de tillfrågade inte hivpositiva ocksåsompersonerna var an-

den hivpositiv skall informera sin sexualpartner.att är Ettser som argu-
fastställa skyldighet underrätta sexualpartnerment kanmot att atten en

infonnationen egentligen förhindrari sig inte smittöverföring.attvara
Man skulle därför kunna hävda det tillräckligt denäratt att ärsom
smittad till tillräckliga försiktighetsmått vidtas. Emellertid gårattser
det inte bortse från huruvida s.k. säkrare sexualteknikeratt att oavsett
används kvarstår risk förviss smitta kan överföras,att t.ex.en om en
kondom går sönder. Vidare har kommittén såväl osmit-poängterat att
tade smittade har för smittspridning så långtett attsom personer ansvar
det möjligt undviks. För den osmittadeär skall kunnaävenatt personen
bidra till den försiktighet nödvändig bör han eller hon ocksåär hasom
insikt vilkai förhållanden råder. Kommittén därför denattsom anser

bär på allvarlig sjukdomsmittsam skall skyldig infor-attsom en vara
han eller hon kommer i sådan kontakt med riskattmera en person som

för smittöverföring uppkommer. Dessa principiella ställningstaganden
kan enligt kommittén inte begränsas till enbart hivinfektion utan samma
krav bör kunna ställas det gäller andra allvarligaäven när smittsamma
sjukdomar.

Informationsskyldigheten får betydelse också i den situationen att
den smittade söker Tillvård. skillnad från den situation då det frågaär

sexuell kontakt kan den smittade oftast inte själv vidta någraom
skyddsåtgärder då han eller hon föremål för vård och behandling.är
Här skall uppmärksammas särskilda föreskrifter rörande skyddsåt-att
gärder blodsmitta och vid smittfarligt arbete har utgivitsmot Arbe-av
tarskyddsstyrelsen. Socialstyrelsen har vidare utfärdat föreskrifter och
allmänna beträffanderåd förebyggande åtgärder spridning bl.a.mot av
hepatit B och utgivit generella rekommendationeräven rörande före-
byggande åtgärder infektioner vården.i Om de rekommendationermot

givits följs torde riskerna för smittöverföring i de flesta fallsom vara
mycket begränsade. kan visserligenDet hävdas vårdpersonal alltidatt
skall iaktta nödvändiga försiktighetsåtgärder eftersom patienten själv
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hellerintevårdpersonalen kanochinfektionsinovetandekan omvara
uppgiftermedförEmellertidverkligeninformationförlita sig på att ges.

skyddsåtgärdersärskildavidta devårdpersonalen kanfrån patienten att
frågadetgäller detta dåminst ärnödvändiga. Inteeventuellt är omsom

blod-smittöverföring föreliggerrisk för t.ex.särskilddåsituationer
smittarsjukdomarfrågadetdåoperationer ärochprovstagning somom

påbärdärför åligga dendetbörkommitténEnligtblod. ensomgenom
sådanavårdpersonal iinformeraocksåsjukdomallvarlig smittsam att

föreligger.smittriskdåsituationer
mångaföreliggerdetframgåttbeaktasSamtidigt får att, ovan,som

denochsjukdomsininformeraenskilde attför densvårigheter att om
beteendeve-svår situation. Deinförställsgångersmittade många en

komma ikanberättaviljantydligtvisarstudierna atttenskapliga att
påverkar bete-faktorerkänslomässigastarkamed andrakonflikt som

utgångspunktenföregående avsnitt måsteframhållits iendet. Som vara
skyl-ocksåföreliggerenskildedenpåställts kravdetden måni enatt

förmöjligtdethjälpochstöd görasamhälletfördighet att annangenom
mämiiskorsvidarebetydelse at-Av är attsittden enskilde att ta ansvar.

och tolerantarealistiskasjukdomar ärsmittsammaallvarligatityder till
rädsla.obefogadochfördomarundanröjaförarbetaroch attatt man

inomvärdigtbemött påenskilde blir sättden ettviktigtocksåDet attär
dekunskaperhar sådanayrkesutövare attberördaochvården attt.ex.

sjuk-upplyser sinenskildedendåsituationenhanterakorrektkan om
dom.

medverka vidSkyldighet24.3 att

smittutredning

i vissaskyldighetenskildedenharsmittskyddslag attgällandeEnligt
upplys-undersökassig attoch låta samt attfall söka läkare genom ge
föregå-har iKommitténsmittspårning.vidmedverkatill läkarenningar

människornåtidigt kanviktenframhållitende kapitel att sommanav
allvarligaresjukdomsmittsam art,smittatshakan misstänkas avenav

rörande hureller rådgivningbehandlingerbjudabl.a. för kunna per-att
smittspårnings-smittas. Såvälandraundvikaförbör attattagerasonen

arbetetcentrala delarsådanaläkarundersökning utgörarbete avsom
föreliggerskälstarkasjukdomar attsmittsamma attspridningenmot av

undersökasläkare och låta siguppsökaskyldighetha kvar allmän atten
smittspåmingsarbetet.vidmedverkasamt att

undersökaslåta siguppsöka läkare ochskyldighetenBeträffande att
gäl-tillenligt förarbetenadepartementschefenliksomkommittén, nuär
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lande smittskyddslag, den uppfattningen de allra flesta människorattav
söker läkarkontakt de de blivit smittade allvarligaretror attom av en
smittsam sjukdom. Emellertid innebär lagfäst skyldighet enligt korn-en
mitténs betydelsefullmening markering bör bidra tillatt atten av envar
minska spridningen smittsamma sjukdomar. Någon generell sank-av
tion den underlåter uppsöka läkare eller låta sig läkarun-mot att attsom
dersökas dock inte lämplig. Vissa fall,I kap.är 26, emellertidärse
smittskyddsintresset läkarundersökning kommer till ståndatt såav
starkt undersökning bör kunna den enskildeatt äga även mot-rum om

sig detta.sätter
Beträffande enskildesden medverkan vid smittspåming framgår av

de beteendevetenskapliga studierna smittspåmingsarbetet väl för-att är
ankrat hos såväl smittade osmittade De allra flesta tyckssom personer.
också enligt studierna vilja få reda på de varit för riskutsatta attom
smittas. föreligger därför enligtDet kommitténs mening inte några be-
tänkligheter bibehålla skyldighet för den enskilde med-mot att atten
verka i smittspårningsarbetet. kommitténSom medförpåpekatovan en
sådan lagfäst skyldighet också betydelsefull markering atten av envar
bör bidra till minska spridningen smittsamma sjukdomar.att Kom-av
mittén vill framhållaemellertid det- sig etiska eller praktis-att vare av
ka skäl naturligtvis går framtvingainte erforderlig informationatt-
från den enskilde. arbetetFramgången i bygger på skaparatt man en
förtroendefull relation och kan den enskildeövertyga patientenatt man

uppgiftemas nödvändighet.om
Bestämmelserna bör enligt kommittén utformas huvudsaki enlig-i

het med gällande bestämmelser. Beträffande vilka sjukdomar börsom
omfattas skyldigheterangivna kommittén detta böratt mot-av nu anser

vad gäller i fråga den behandlande läkarens skyldighetsvara som om
utföra läkarundersökning och smittspåming.att Detta innebär således
skyldigheterna omfattar såväl de allmänfarligaatt smittsamma sjukdo-

sådana sjukdomar där det epidemiologiska skäl förelig-marna som av
anledning vidta ytterligare åtgärder.attger

24.4 till anonymitetRätten vid provtagning
för hivinfektion

Enligt förordningen 1986:198 undantag vid förprovtagning infek-om
tion har denHIV vill för kontrollera han ellerta attav som prov om
hon har smittats hivinfektion dettarätt göraatt Bestäm-anonymt.av
melsen infördes bakgrund alla tänkbara ansträngningar förmot attav

snabbt hindra spridningen hivinfektionatt ansågs behöva vidtas ochav
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provtagningavhålla frånskulle sigförfannsdet att avatt personeroro
känd.skulle bli Detidentitetderasvillede inteanledningen attden att
identitets-lämnaskyldigdock blirenskilde attdenbör erinras attom

dessahivpositiv. Ivisar äranalysresultatet attuppgifter personenom
ochhälso-råder inomsekretessdenuppgifternaomfattasfall somav

sjukvården.
i smitt-till förändringarförslagkommitténsförgrundtankamaEn av

behandlas påprincip börihivinfektionskyddslagstiftningen är att sam-
beträf-och särregleringensjukdomarallvarliga attandrasätt somma

Kommitténsbort.möjligt bördetlångtså är tassjukdomfande denna
föränd-hartill provtagningattitydenpåtyder5jfr kap.underlag att

huruvidasigbryrintepatienter provtag-flestadepå så sätt att omrats
andel patienternalitenEndasteller inte.ningen sy-anonymtgörs aven

egentligfå iochprovtagning ytterstfåbegära synesatt anonymnes
Samtidigtinför vårdpersonalen. äranonymitetenupprätthållamening

tillskulle blieffekternavilka rättenuttala sigdet svårt ano-omatt om
före-detintegrerad delblivitharbort. Denna rättnymitet avtas ennu

harframhållitskommitténförhar rätten ettdet attocharbetetbyggande
möj-nödvändigtdetframförtshar är attVidaresymbolvärde. attstort

patientermindredenförkvarståranonymitettillligheten som,avgrupp
skall kommaidentitetsuppgifterrädda föranledningar, attolika ärav

kommitténhar vadanonymitet enligttillkännedom. Rättentill andras
verksam-praktiskaproblem i dennågramedförthellererfarit storainte

kommittén övervä-vad attbakgrund sagtsheten. Mot ansersom nuav
för hivin-avskaffa detta undantagnulägetiför intetalargande skäl att

fektion.
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smittskyddsåtgärderVissa25

Utgångspunkter125.

och utvärderingkartläggningkommitténsharkap. 22framhållits iSom
smittskydds-åtgärder visatoch aktörernas attde olika insatsernaav

någotfungerande. råder vidare inteDetvälhuvudsakligenarbetet är
smittskyddsåtgärderna smitt-grundläggandetvivel de t.ex.att somom

Kommitténeffektivt smittskydd.förbetydelsespåming ettär störstaav
huvudsak bör finnas kvar iåtgärder iregleradedärför att en nynuanser
emellertid i de allmännaframhållerKommittén övervä-smittskyddslag.

skyddasmittskyddslagenmed primärtsyftet är attgandena ävenatt om
skyddlagen ocksåsjukdomar måstesmittsammabefolkningen mot ge

därföruppfattning börkommitténssmittad. Enligt görasför den ärsom
riktar sigsmittskyddsåtgärderbetoning mottydligare att en-somaven

skallenskildefrivillighet, och denpåskall byggaskilda attavpersoner
han behöver istöd eller den hjälpfå detanspråk påkunna ställa att

börvidare lagenKommitténsmittskyddshänseende. ut-att varaanser
till behovetmöjligt hänsyndetså långtden är attformad så taratt av

ochsjukdom frågavilken detberoende påskiftande äråtgärder är om
tillkommabörsituationen Dettaepidemiologiska ut-hur den ut.ser

åtgärder,särskildabestämmelserdetryck utformandet tari som uppav
detbedömningsgrund enskilda fallet. Ii detsärskildockså enmen som

Beträffande dettill diskussion.frågorprincipiellaföljande vissatas upp
författningskommen-tillhänvisasbestämmelsernainnehållet inärmare

och kommitténssjukdomarna övervä-indelningenFrågortaren. avom
övervakningsjukdomsfall ochinträffadeanmälningganden rörande av

kap. 23.smittskyddsläget itas uppav

smittskyddsåtgärdernaför25.2 Ansvaret

detföreslå någon förändringanledning närinteKommittén finner att
beträffande detsmittskyddetförgrundläggandegäller det ansvaret na-

fortfarande haskall såledesLandstinget29.kap.tionella ansvaret se
smittskyddsåtgärderbehövligaförochsmittskyddetför attansvaret
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vidtas inom landstinget, med undantag för åtgärder riktar sig motsom
objekt för vilka bl.a.och djur kommunerna har Kommitténansvaret.

lagstiftningardock enligt olika bör påatt ansvaret avgränsas ettanser
klarare förvarvid utgångspunkten smittskyddslagen börsätt än nu, vara

den skall inriktas på åtgärder för förhindra smitta sprids mel-att att att
lan därför omfattamänniskor och personinriktade åtgärder. Beträffande
de objektinriktade åtgärderna bör dessa enligt kommitténs heltmening
regleras lagstiftning bl.a. hälsoskyddetsi på område jfr kap. 27.annan

Även fortsättningen skall för de direktai smittskyddsåtgär-ansvaret
dema smittskyddsläkama och de behandlandevila på läkarna. Liksom

skall landstingen ha övergripande fördet smittskyddetansvaret attnu
planeras besluta vilkaoch organiseras skallsamt om resurser som ges
smittskyddsverksamheten medan smittskyddsläkaren för det di-svarar
rekta och planeringensmittskyddsarbetet, organisationen i detalj.

förebyggande25.3 Allmänna åtgärder

Kommittén bakgrundsdelen redogjort förhar i olika former insatserav
kanallmänt förebyggande slag. Det konstateras sådana insat-attav mer
omfattarvitt spektrum och såväl information ochspänner över ettser

rådgivning har till syfteolika projekt förhindra denatt attsomsom en-
skilde bedrivsfår sjukdom. Arbetetsmittsam hälso- och sjuk-en av
vårdspersonalen vården,inom den ordinarie olika myndigheter samtav

frivilligorganisationema. underlaget framgårAv vidare smitt-attav
skyddsläkama mycket väsentlig rollhar i sådant förebyggandeen ar-
bete del utför detoch dessa till övergripande preventiva arbetetstoratt
inom har sådanalandstinget. Odiskutabelt haftpreventiva åtgärder stor
betydelse för den smittskyddssituationen i Sverige. Kom-gynnsamma
mittén såvälhar vidare i kap. 24 osmittade smittadepoängterat att som

förhar smittspridning så långt det möjligtett att ärpersoner ansvar
undviks. Grunden för sådant ansvarstagande kunskaper smitt-ärett om

och åtgärder för förhindra smittspridning. gällervägar Detta såvälatt
de sexuellt överförbara sjukdomarna andra smittsamma sjukdo-som

Erfarenheterna har också visat smitta många gårgångeratt attmar.
undvika enkla åtgärder,relativt vid och tannsmittor.t.ex.genom mag-
Kommittén därför framhålla viktenvill sådant förebyggandeattav ar-
bete tillräckligt ochutrymmeges resurser.

Vaccinationsverksamheten exempel på åtgär-är preventivaett annat
der betydelse för begränsahaft spridningen smittsammaattstorsom av
sjukdomar. allmänna vaccinationsprogrammenDe har bl.a. medfört
drastiska minskningar förekomsten allvarliga sjukdomarav av som
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lagregleradVaccinationsverksamheten intedifteri och polio. ärt.ex.
innehållet och omfattningenisjälvabeslutaroch landstingen avom

råd påSocialstyrelsen allmännaVisserligen harverksamheten. gett ut
harregionalanationellasåvälfinnsområdet och det som ensom organ

Emeller-samordning åtgärderna.förverkarochrådgivande roll avsom
problem föreligger b1.a.kommitténför atttid har påpekats att genom

Vidarereglerat.vaccinationsverksamheten inteför ärkostnadsansvaret
till vaccin idet finns tillgångförfinns något attinte ansvararsomorgan

frå-utreda dennamöjlighethafthar inte närmarelandet. Kommittén att
vaccinationsverk-betydelsenframhålladockvillKommittén attavga.

enhetligtbedrivs pådessa insatser sättochupprätthållssamheten ettatt
frågornafinnas skäl låtadärfördetkommittén kanlandet. Enligt atti

för särskildföremålvaccinationsverksamheten bli översyn.om

smittspåmingSärskilt25.4 om

medochidentifiera smittkällanmedarbetet attdvs.Smittspårning, att
de viktigaste instrumen-smittade ärsöka efter möjliga ett avpersoner,

ochsjukdomarsmittsammaspridningen utgörförhindraförten att av
Smittutred-bör vidtas.åtgärdervilkabedömningarförgrunden somav
kommitténbehandlarsmittkälla i miljöneftersökaförningar att en

behandlas den del smittspår-främstkommerHärfrämst i kap. 27. att av
sjuk-människor kan ha smittatssökaningen att avsomuppavsersom

partneruppföljning.ellerkontaktspårningdomen, s.k.
möjligttidigtmycket viktigt sådetkommitténEnligt attär somman
vidareför förebyggaha smittatsmisstänkaskannår attsompersoner

sjukdomarvidframstår smittspåmingenviktigSärskiltsmittspridning.
smittadehivinfektion, eftersom den isymptomfria,kan t.ex.som vara

själv uppsöka läkare. Samti-anledningnaturligdessa fall har attinte en
resurskrävande,smittspårningsarbetet kandigt får konstateras att vara

underlag visarKommitténssjukdomar.överförbarasexuelltsärskilt vid
ochförhållande till insatsernaresultat igoda atthardock arbetetatt

kartlägg-metod. kommitténseffektiv Avmycketsmittspåmingen är en
enkätstudierna kommitténsbeteendevetenskapliganing såväl de som-

finnsframgår vidare detkuratorerochbehandlande läkare atttill en-
metod.smittspåmingföracceptansstor som

kommittén smitt-vadbakgrund attMot sagts ansernusomav
skyldig-innehålla uttryckligskallfortsättningenskyddslagen iäven en
denskyldighet föroch ocksåsmittspåminghet aktivt bedrivaatt en-en

medverka tillhon förmårellerlångt hanså attskilde patienten att ge
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upplysningar den enskildes skyldigheternärmare kap. 24. Lik-om se
idag bör detta ligga på den behandlande läkaren. Kom-som ansvar

emellertidmitténs kartläggning visar den behandlandeävenatt, om
läkaren formella smittspåmingen vidhar det bl.a. sexuelltansvaret,
överförbara många gånger genomförssjukdomar kuratorer ellerav

sköter självständigtsjuksköterskor/barnmorskor. utfrågningenDessa av
kontakterunderrättelsema till uppgivna och den behand-patienten och

underlande ofta någon insyn tiden. Enligt kommitténsläkaren har inte
hindernågra smittspåmingen bedrivsmening föreligger inte mot att av

under förutsättningoch sjukvårdspersonal,hälso- personalenattannan
gångerhar kompetens för detta. kan många också värdefulltDet vara

integrerad del rådgivningen till densmittspåmingenatt utgör en av en-
befogatskilde. Emellertid framstår det den utför det prak-attsom som

förtiska har det formellaarbetet också smittspåming. Kom-ansvaret
bedrivamittén föreslår därför uppgiften smittspåming också kanattatt

fullgöras och sjukvårdspersonal har särskild kompetenshälso- somav
förför detta. bör den smittspåmingen ocksåLiksom idag som ansvarar

kan misstänkasha skyldighet underrätta ha smittats.att en person som
smittspåra börskyldigheten inträda måste bedömasI vilka fall att

epidemiologiska behovet vidaremed hänsyn till det åtgärder. Enligtav
kommitténs därvid självklartbedömning det de allmänfarligaär att

skall omfattas.smittsamma sjukdomarna Härutöver bör skyldigheten att
omfatta sjukdomarbedriva smittspåming de inteäven även ärsom, om

allmänfarligaden de ingår bland de smittsamma sjukdomama,art attav
konsekvenser för den drabbadekan leda allvarligare ellertill som om

belastningkan för folkhälsan.de får spridning Medutgörastörre enen
kan föreligga förhänsyn svårigheter bl.a. den enskildetill de som

smittspåming skall skeläkaren och till viktenbedöma när attatt av
bedömningarna landet kommitténblir enhetliga i regeringenattanser
bör föreskrifter vilka sjukdomarmeddela omfattas.närmare om som

Även skyldighet främst syftarangiven till finna de män-attom nu
niskor bör skyldighetenkan ha smittats fråga patientenatt omsom

naturligtvis förekommande fallsmittvägar i omfatta eventuellaäven
smittkällor miljön. Vid härrör från djuri smitta objekt eller dåsom

sker vid direkt kontakt mellansmittspridningen inte människor dockär
den eller den behandlande läkarenenskilde patienten sällan ståndi att
peka Vidare krävs särskildaspridningsvägama. bedömningar då detut

fråga utredningar vid mellansmitta människor. Smitt-är störreom
skyddsläkaren härvid särskild kompetens ochhar överblick smitt-av
skyddsläget, varför kommittén han bör ha det övergripandeattanser

tillse vidare smittspåming Smittskyddsläka-ägeransvaret att att rum.
första hand underrättaroll bör här i dem primärtattrens vara som

för åtgärden och samordna åtgärderna. När smittskyddsläka-ansvarar
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inträffat sjukdomsfall såledesbör han haerhåller anmälan ettomren en
smittutredning till stånd.erforderlig kommerskyldighet tillse attatt

själv genomföra detsmittskyddsläkaren behöverinnebär inteDetta att
handhärför åvilar första be-ismittspåmingsarbetet. Ansvaretpraktiska

kan det i lägenEmellertid mångaläkare.behandlanderörda vara mo-
kontakter, då detdirektasjälvsmittskyddsläkaren ärtiverat tar t.ex.att
snabbt överblickför fåbehövsoch detutbrott överfråga attstörreom

smittkälla.lokaliseraförellersmittspridningen att en
Även det finnskartläggning visarkommitténs storatt accep-enom

materialet på arbetet intemetod pekarsmittspåming ärför atttans som
beak-tid. börsåväl kompetens Detkrävsdetproblem och attutan som

ochintrång i människors integritetinnebärsmittspåmingall etttas att
förtroende för denfårpatientenviktigtdet därför är attatt ansvararsom

ifinns tid hand patientendetochför smittspåmingen att taatt om sam-
Även smitt-utgångspunkten börband smittspårningen.med attvaraom

olämpligtomedelbart kan detta iblandpåbörjasskallspåmingen vara
det kan innebära svårabeaktabör också över-eller etiskt svårt. Man att

diagnosticerasgäller patienterdetpraktikenväganden i sentnär som
fråga sjuk patient.då det svårtellersjukdomsförloppunder ärett om en

behandlande ha svårig-läkare kanframgåtttydligthar ocksåDet att
före-bedriva smittspåming. Såskyldighetuppfylla sinheter med attatt

genomföraklamydia helt underlåtervidläkarekommer attattt.ex.
till"dubbla" patienten.ställetoch ismittspåming receptger

tordeföreligga vid smittspåmingenkanproblemdeMånga somav
till rådenskilde läkaren får tillgångdenkunna förebyggas attgenom

utfär-bedrivas. Vid sidan centraltskallarbetetför huroch riktlinjer av
bl.a.smittskyddsläkaren betydelsefull roll,hardade anvisningar nären

enskilda ärendet. I smittskyddsläkarensråd detdet gäller iatt ansvarge
för uppmärksammaocksåsmittskyddsarbetet liggerför ett attansvar

tecken smitt-smittskyddsläkaren påOmeventuella problem. attser
ho-håll bör det naturligtvis åliggapå vissafungerarskyddsarbetet inte

tillrätta med detta,kommaföråtgärdervidta t.ex.attatt genomnom
dylikt.utbildningsinsatser elleranvisningar,särskilda råd och

uttrycklig möjlighetfinnasocksådet över-Emellertid mäste atten
tillräcklig kompe-till medsmittspåmingsärende någonlämna ett annan

läkare, eller förekommande fallbehandlande ierfarenhet.och Entens
ärendesjukvårdspersonal, i enskilt inteochhälso- ettsom anserannan

bör därför ha skyldighetutföra smittspåmingen,ståndsig i attattvara
fallSmittskyddsläkaren får sådantismittskyddsläkaren.underrätta
förmed kompetenssmittspårningsärendet tillöverlämna annan person

verkligen utförs påsmittspåmingsäkerställauppgiften. För ettattatt
smittskyddsläkaren möjlighetockså habör vidaretillfredsställande sätt
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finnerärende då han påöverlämna smittspåmings-sättannatatt ett att
arbetet bristfälligt.är

framförtshåll särskild straffbestämmelsehar från vissaDet att en
bedrivabör underlåter smittspåming i enlig-införas för läkare attsom

Kommitténhet bestämmelser. emellertid intemed lagens attanser en
lämpligt medel komma tillrätta med destraffrättslig sanktion är ett att
vid smittspåmingsarbetet. Vidare börproblem föreliggakan upp-som

och hälso- och sjukvårdspersonalläkare in-märksammas att annan som
föremål förskyldigheter kan bli disciplinâtgärderuppfyller sinate en-

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdensligt lagen 1998:531 om
område.

förhållningsreglers.k.Särskilt25.5 om

de s.k. förhållningsreglemaarbete har fråganUnder kommitténs äg-om
har bl.a.uppmärksamhet. Kommittén tillställt behandlandesärskildnats

få bild hur bestämmelserna tilläm-läkare syfte bl.a.enkät i att avenen
meddela förhållningsreglerskyldigheten uppfattasoch hur attpas av

Förhållningsregler har också de bete-bland ingått iläkarna. Frågor om
utförts på kommitténs uppdrag.endevetenskapliga studier Avsom un-

ande slutsatser dras.sammanfattningsvis följderlaget kan
de allra flesta fallläkarna i sköter med-har visatKartläggningen att

förhållningsregler på och i enlighet meddelandet sättett nyanseratav
förarbeten. Vidare förhållnings-lagensde finns iintentioner synessom

okontroversiella.fall kunna Fråganreglema de flestai somanses om
enskilde skall vidta har dock varitvilka försiktighetsåtgärder den mer

hivinfektion. Diskussionen har härvidkontroversiell det gällerdå rört
skall åläggas den enskilde smittade, bl.a. det gäl-vilket näransvar som

informera andra och hurler frågan skyldigheten sin smitta,att omom
dennes skyldighetförhållandet påverkas kontrolleratill läkaren attav

Blanduppfyller sitt läkarna föreligger enligtden enskildeatt ansvar.
förhållningsreglemakommitténs blandad uppfattning ochenkät omen

läkareläkarens kontrollerande funktion. Flera har påpekat olika prob-
följa patienten följer förhåll-lem skyldigheten sinarörande attatt upp

roll med rollen behandlande läka-ningsregler förena dennaoch att som
flera läkare uppfattat lagensSamtidigt bör bestämmelserattnoterasre.

fungerarbestämmelserna stöd arbetetoch ipositiva ansett attsom som
med besvärliga patienter.

Även bestämmelserna tvingande för-kartläggningen visat att omom
fall inneburithållningsregler några problem finnsi många inte stora

såväl praktisk principiell bördock flera frågor, be-natur,som somav
aktas.
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den nuvarande smittskyddslagenInledningsvis kan konstateras att
sanktionsmöjlighet den föl-egentlig inteinte innehåller någon mot som

förhållningsreglemabetecknaförhållningsregler.jer givna Att som
Ävenmodiñkation.med nuvarandedärför sanning"tvingande" är en

på den enskildeförhållningsregler byggerbestämmelse att accepte-om
visserligensamhället med tvångs-kan ingripafölja dem. Ytterstattrar

särskilda villkor och då syfte skyddaunder iisolering endast attmen
smittspridning.andra vidaremot

förhållningsregler begränsa-bestämmelsernuvarandeVidare är om
sjukdomarna. kan anföras detsamhällsfarliga Härde till de ävenatt

samhällsfarligainte ingår bland desjukdomarbeträffande sådana som
lika viktigt nödvändiga försiktighets-sjukdomarna kan framstå attsom

vilken också kan spridas mel-gäller EHEC,åtgärder vidtas. Detta t.ex.
lan människor.

förhållningsreglemas relationengäller inverkan påfrågaEn annan
möjligheterna till kontrolloch läkaren pati-mellan patienten samt attav

förhållningsregler. Kontrollmöjlighetemameddelade iföljer ärenten
konstateradesbegränsade, vilket också förarbetena tillpraktiken istarkt

fall läkarens möjlighet inforrna-allra flestalag. denuvarande I är att
till uppgifter från själv.avseende begränsad patienten Detion i detta

främstföreligger hänger med läkarenshärsvårigheter sammansom
då det gäller sjukdomar hivinfek-särskiltanmälningsskyldighet, som

skall skyndsamt harlag läkaren anmäla hannuvarandetion. Enligt om
följakommer eller inte följer med-inteanledning patienten attanta att

medförakan svårigheter eftersom vissaförhållningsregler. Dettadelade
undanhåller information misslyck-för anmälanrädslapatienter omav

vilket bl.a. förförhållningsregler, minskar möjligheternaanden följaatt
frågan och patienten direkt stöd. så-läkaren diskutera Avkunnaatt ge

behandlande läkare de beteendeve-väl enkät tillkommitténs som av
dennaframgår situation intetenskapliga undersökningama äratt ovan-

hivinfektion. enkäten till behandlande läkare fram-lig det gäller Avnär
trodde medvetetantal läkare de iblandgår vidare relativt attstortatt ett

informationinhämta patientenseller omedvetet underlåter att om even-
svårigheter hantera kunskaperna.tuella beteendesmittfarliga attg.a.p.

vidare de allra flesta människorunderlag framgårkommitténsAv att
försöker följabär sjukdom de råd och anvis-på smittsam attsom en

för förhindra andra smittas. Med hänsyn härtillningar att attsom ges
rimligt förhållningsreglerkan det fråga det tvingandei ärsättas attom

vidaremeddelas torde så det för mångarutinmässigt. Det män-attvara
de, inställ-irriterande derasniskor kan upplevas att oavsettsom egen

förhållningsregler, hygieniskning, meddelas tvingande t.ex. natur,av
villsjälvklara för den för sjukdom.vilka kan sinsig tate som ansvar

således flera svårigheter såväl principiellframgår föreliggerSom av
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med förhållnings-talar för tvingandepraktisk systemetattartsom som
vill för lyftaKommittén sin del särskilt framregler behållas.inte bör

behandlande ochmellan den läkaren denbetydelsen relationenattav
förtroendefullt plan. Enligt kommittén liggersmittade kan hållas på ett

rörande ens-kilda detsmittskyddsarbetet ityngdpunkten i personer ar-
den smittade den mån denhan patienten. Iutförbete läkaren möternär

sitt andra männis-medsvårighetersmittade har att ta gentemotansvar
hon på tidigt stadium få dethan ellerbetydelsekor det ettattär storav

Eventuella hinderbehöver.eller honstöd eller hjälp handen ett öp-mot
mellan den behandlande läkaren ochförhållandefortroendeñalltochpet

därför motverkas.den smittade måste
kommitténs förslag till ändringarförgrundläggande motivEtt av nu

kommittén smittskyddslagen kla-gällande bestämmelser är attatt anser
grunden för smittskyddsarbetet måstebör viktenmarkera att va-avrare

smittskyddsåtgärderna. Enligt kommitténsfrivillig medverkan tillra
förhållningssätt grundar sig påuppfattning överensstämmer ett som

med de förhållanden råderbättre iförtroende ocksåsamarbete och som
det, påpekats,vill inteKommittén erinrapraktiken. attom som ovan

finns möjlighet fram-smittskyddslag någonheller gällandeenligt att
förhållningsregler.meddelade Enligt kommitténsefterlevnadtvinga av

skyldigheten för behandlande läkarenuvarandedenmening bör således
skyldighetmed patientenförhållningsregler ersättas attatt en ge me-ge

bättre speglar den behandlande läka-råd vilketdicinska praktiskaoch
läkarens infor-vidare skyldighetroll. Kommittén att att gerens anser

omfattassamtliga smittsamma sjukdomarbör gällamation och råd som
således endast allvarligastesmittskyddslag, och inte deförslaget tillav

sjukdomarna.
detemellertid aktualiserats fråganarbete harkommitténsUnder om

smittadspeciella fall kunna beslutaeventuella behovet i attatt enomav
yrkesverksamhet eller delta verksam-ifår vissinte utöva annanperson

för risk skulleandrakan smittas. Dethet där han eller hon utsätta att
sjukvården.yrke inom hälso- och Enkunna gälla vissa utövaret.ex. av

faror detta eftersom denförebygga slag,arbetsgivare alltidkan inte av
känd för arbetsgivaren.kanske Kommit-sjukdomen intesmittsamma är

för smittskyddsläkarenmöjlighettén medveten t.ex. att ut-är att enom
många svårigheter såväl etisktfärda aktuellt slagförbud rymmer avav

särskilt vid smittsamma sjukdomar kro-gällerrättsligt slag. Det avsom
för eventuellhivinfektion. Förutsättningarnanisk karaktär, såsom en

därför analyseras själv-sådan åtgärdsmöjlighet måste Det ärnoggrant.
får sträcka längre vadsigklart reglering intesådan än äratt somen

också fråga alternativa lös-gäller ioundgängligen nödvändigt. Det om
sekretessgenombrott för uppgifts-möjlighet tillningar, såsom öppnaatt
det gäller verksamhetlämnande arbetsgivare. Närtill änt.ex. annan



SOU smittskyddsåtgärder1999:51 Vissa 385

beaktas de begränsningar följerocksåyrkesverksamhet måste som av
föreningsfrihet. Vidarebl.a. mötesfrihet ochförgrundlagsskyddet upp-

meddelat för-för den överträderkommer sanktionfrågan ettsomom
fråganskäl eventuell för-angivnabud. Kommittén att om enanser av

smittades utövning yrke eller deltagan-gällerbudsmöjlighet detnär av
för smittöverföring kan uppkommadär risk inteverksamhetde i annan

finns tillgängligt för kommit-underlagutifrån detkan avgöras som nu
krävs således fortsatt utredning påbedömningtén. Enligt kommitténs

behovet reglering preci-klarläggakandenna punkt, vilken samtav en
och begränsningar.förutsättningarsera

uppgifterläkarensenskilde25.6 Den

behandlingsansvar be-och enligtvård-Läkaren allmänthar ett annan
omfattaroch sjukvårdens område.hälso- Dettafintlig lagstiftning på

och behandling regleras iläkarundersökningockså bl.a. sådan som
dock riktat till denprimäraLäkarenssmittskyddslagen. äransvar en-

önskemålet spridningförhindra smittsammaskilde patienten. att av
också måste haemellertid läkaren i viss månsjukdomar medför att

till skallsyftar andra inteåtgärderskyldighet vidta utsättasattatt som
uttryckliga bestämmelser härom i smitt-motiverarför smittrisk. Detta

behandlat läkarens skyldig-avsnitt 25.4.har iskyddslagen. Kommittén
meddelaskyldighetenoch i avsnitt 25.5smittspåminghet bedriva attatt

den enskilde skall bete sig förrörande hurpraktiska rådmedicinska och
skall behandlas vilka ytterligaresmittrisk.för Härandrainte utsättaatt

smittskyddet.med hänsyn tillhaskyldigheter läkaren bör
undersöka kanskyldighetenbörEnligt kommittén att person somen

läkarundersökning vik-kvarstå. Sådanmisstänkas ha smittats utgör en
arbetet och skyldigheten har intesmittutredandebeståndsdel dettig i

smittad gäl-kunna konstateraifrågasätts. Vikten äratt om en personav
sjukdomarna och sådanaallmänfarliga smittsammaler både vid de

jfr Visserligenaktualiseras avsnitt 25.4.smittspåmingsjukdomar där
falltvångsundersökning begränsade till vissatillmöjligheternaär av

kommittén vill framhållasjukdomar,allmänfarliga smittsamma attmen
med lä-kan ha smittats kommer i kontaktdedet betydelseär att somav

andraerbjuds behandling det gällerochkare och undersöks även när
angeläget hindra spridning.där detsmittsamma sjukdomar är att

läkarunder-blivit smittad inte vill låta sigmisstänks haOm den som
anmäla smittskydds-skyldighet detta tillockså hasökas bör läkaren att

tvångsundersökning enligt kommitténstillläkaren. Med hänsyn att
allmänfarliga sjukdomar börvid smittsammaförslag bara kan äga rum

begränsad till sådana sjukdomar.anmälningsskyldighetendock vara

13 19-0619SmittskydddelA
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bestämmelse föreslår kommittén skall gälla fall läka-Motsvarande i de
får uppgift förvid smittspåming kan haatt utsattsenren om person

frivilligt låter sig läkanmdersökas.smittrisk och denne inte
allmäntpåpekats har läkare vård- och behandlings-Som ettovan

lagstiftning på hälso- och sjukvårdens område.enligt Re-övrigansvar
det således självklart läkaren skalldan bestämmelserdessa är attp.g.a

erforderligsjukdom medicinsk behand-erbjuda harden smittats avsom
läkaren själv kan den vård behövsling för sjukdomen. Om inte ge som

lämpligkontakt med vårdgivare.skall han förmedla Ytterst svarar
finns för behandling vidlandstinget tillräckliga och vårdför att resurser

det medicinska omhändertagandetsmittsamma sjukdomar. Utöver rent
läkaren ocksåskall behandlandeemellertid den patienten ettge person-

hon kan hantera sin sjukdom.ligt stöd han eller Detta ömtå-så äratt en
för den behandlandeuppgift läkaren, särskiltlig väsentligytterstmen

sjukdomar hivinfektion. läkarendå det livslånga Omgäller t.ex.som
behov ytterligare psykosocialt stöd ellerfinner patient i sär-äratt aven

skilda bör han i samråd med söka ordnabehandlingsinsatser, patienten
läkarenmedger det kan vända tilldetta. sig smitt-Om patienten även

möjligheter fåskyddsläkaren, har till stånd sådana in-större attsom
satser.

sammanhang betonatKommittén har i flera smittskyddsarbetet iatt
frivillig medverkan frånförsta hand bygga på denmåste smittats.som

framhållit den enskilde första handKommittén har också i skallatt er-
bjudas eventuella svårigheter hanstöd och hjälp för de eller honsom

för andrakan ha inte för smittrisk.hantera sitt Avutsättaattatt ansvar
studierna framgårde beteendevetenskapliga möjligheterna för denatt

bearbeta svårigheterna bidrar till hanenskilde diskutera och ellerattatt
förhindrahon för andra människorbättre kan sitt smit-att attta ansvar

har svårigheter med hantera situationer där andra kanDen atttas. som
smittrisk och på hand klarar nödvän-för inte iutsättas attegensom av

livssituationdig ändra beteende eller sin måste därförutsträckning sitt
så tidigt få erforderligt stöd och hjälp. vidmöjligt Särskilt svårasom
långvariga torde det så det inte främst desjukdomar medi-att ärvara
cinska behandling o.dyl. denfrågorna avgörande,är utansomsom en-
skilde också stöd i livssituation. beteendevetenskapligabehöver sin De

behovet kontinuerligstudierna pekar vidare på rådgivning och stödav
vid hivinfektion. Motsvarandesjukdom torde gälla vid hepatit Ben som
och blir härvid viktig ochC. Läkaren betydelsen rela-attpersonen av

och förtroendefulltionen mellan honom patienten och denär attav
honsmittade kan känna han eller kan vända fårsig till honom inteatt

underskattas. därför vikt läkarens övervakande roll inte fårDet är attav
behandlande läkare. ledrollen Ett i slå vakt relationenöverta attav om

mellan och läkaren kommitténs förslagpatienten läkaren inteär att
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frågorförhållningsregler om dessatvingandemeddelalängre skall se
25.5.avsnitt

denförekomma situationer då smit-det kanSamtidigt får beaktas att
inte förmår sittinsatserläkarenstade gent-patienten att tatrots ansvar

allmänfarligbärsmittad påmänniskor. Omandraemot som enen
nödvändiga försiktighetsåt-iakttaklararsjukdom intesmittsam attav
skyldighet anmäla for-fortfarande hadärförgärder bör läkaren atten

får vilka åtgär-härefter bedömasmittskyddsläkarenhållandet till som
nuvarandevad gäller enligttillnödvändiga. Ider motsatsär somsom

läkareninträda såskyldigheten intedockskallbestämmelse snart upp-
andrakaneller misstänkassmittade utsättadenmärksammat utsätteratt

först måsteläkarenKommittén attsmittrisk. utrymmeför att gesanser
dettamed problemtillrätta sinakommaenskildedensjälv hjälpa att om

underlå-kartläggningkommitténsframgåttmeningsfullt. Somsigter av
anmälan det inte ståridagredanläkareockså göramånga attter om

uttömda.möjligheterklart läkarens äratt egna
ocksåläkarensmittskyddsaspektemamedföranförtsSom attovan

människor för riskenandraförhindrahar för utsätts attattattansvar
densammanhanget det fall dådetsärskild fråga i ärrörsmittas. En som
närståendesjukdomsmittsamallmänfarligsmittad utsätter enenav

denEnligt gällande regler kan interisk smittas.förovetande attperson
det harriskutsatta ochdenunderrättaläkarenbehandlande personen
visserli-sådana fall. kantillgripits itvångsisolering Detförekommit att

kap. §smittskyddsläkaren, med stöd 1 5inteifrågasättas avomgen
information. Enligt vadnödvändigsådanlämnasekretesslagen, kan

emellertidmöjlighet intedennaerfarit harhar använtskommittén p.g.a.
till korn-oklara. Med hänsynförutsättningarnarättsligade ansettsatt

fåbörtvångsisolering princip inte26 ijfr kap.ståndpunktmitténs att
kommit-enstaka individskydda någonendastsyfteanvändas i att anser

i vissa fall. Detta inne-kunnaunderrättelse bör ägatén sådanatt rumen
ånuvarande sekretesskyddbegränsning ärbär visserligen menaven

åtgärdmindre ingripandebetydligtenskildeför den änandra sidan en
förtroendet mellan den smit-till betydelsenisolering. Med hänsyn av

med-underrättelse endastdockbör sådanläkarentade ochpatienten en
närstående löper på-till patientendå det frågaär person somenomges

den smittade inteklartoch det stårtaglig risk smittas attattatt personen
smittrisken.informerafrivilligt vill om

uppgifterSmittskyddsläkarens25.7

fårsmittskyddsläkaren samhällets smittskydd.central roll i Hanhar en
det område därsmittskyddsläget inombildsamladarbetei sitt aven
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han verkar och den många gånger har den bästa kompetensenär som
för vilka behövs, både generelltkunna insatser och iavgöraatt som
enskilda undantag för sådana beslutfall. Med tvångsingripandenom

kommitténenskilda individer inte hans huvudsakligarör attsom anser
Smittskyddsläkaren skalluppgifter förändras. således i fort-bör även

ledningsansvaretövergripande för smittskyddsarbetetsättningen ha det
verksam. detta ligger bl.a. han har följainom det han Iområde är att att

området, tillse behövliga åtgärdersmittskyddsläget inom förattupp
för effektivoch verka samordning erfor-smittutredning vidtas att en av

det direktasmittskyddsåtgärder, för vidta-derliga oavsett ansvaretvar
Smittskyddsläkarenåtgärder ligger. bör vidaregande sådana ävenav
olika förebyggandeför åtgärder vidtas.fortsättningsvis ha attansvaret

densmittskyddsläkaren överblickMed hänsyn till har bästäratt som
erfarenhet olika smittsamma sjukdomar detochöver ärtyper avav

han stödjer och biträder behandlandeockså betydelse läkare,attstorav
verksammasjukvårdspersonal och andra smittskyddet.inomärsom

behandlas frågorna fleraIkap. då29 och kap. 36 närmare ansvaretom
smittskyddsläkare har utsetts.

kommittén harde förändringar föreslagit rörandeMed hänsyn till
fåroberoende samtycke bör smittskyddsläka-isolering äganär av rum

bevakaför den smittade får tillgångha uttryckligt att attettren ansvar
förtill vård behövs minska fördet eller den riskenstöd smitt-attsom

kommitténs kartläggning läggerspridning. framgår smitt-Som av
fallmånga ned betydande arbeteskyddsläkama redan idag i på fåett att

sådana fall då dentill frivilliga åtgärder i enskilde haft svårtstånd att
enligt smittskyddslagen.uppfylla skyldigheter Med hänsyn tillsina

fårenskilde tidigt behövligbl.a. den hjälp och stöd börvikten attav
emellertid ha lagfäst skyldighet bevaka ochsmittskyddsläkaren atten

kommittén börtillse Enligt smittskyddsläkaren där-detta ägeratt rum.
för dels generell skyldighet bevaka denha enskilde smittadeattatten
får vård, dels ha för denerforderligt stöd eller utredningansvaret som
skall för eventuell ansökanligga till grund isolering oberoendeomen

smittskyddsläkarens ligger därmed utredasamtycke. variI attav ansvar
kanproblemen och vilka åtgärder erfordras. Utredningenligger som

bör bestå samtal med den smittade själv och kontakter medi bl.a. den
behandlande läkaren. Beroende på vilka problem föreligger fårsom

sedan kontakt med förSmittskyddsläkaren ansvarig vårdgivareta en
bedömning vilken åtgärd behövs. förutsättsDet härvid smitt-attsomav
skyddsläkaren med berörda huvudmänsamverkar och dessa med-att
verkar till stånd erforderliga åtgärder.till få Som åtgärdatt ytterstaen
bör smittskyddsläkaren dock ha möjlighet till påtryckningsmedel.en

därför, jfr kap. 26, SmittskyddsläkarenKommittén föreslår skallatt an-
mäla tillsynsmyndighettill respektive ansvarig huvudman inteom er-
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förenskilde behöver motverkadenden vårdbjuder det stöd eller som
smittspridning.risken för

skallsmittskyddsläkarenavsikten intebör här betonas ärDet attatt
roll och själv omfattandebehandlande läkarensden t.ex.överta ge

bör den behandlande lä-Enligt kommitténsmittade.densamtalsstöd till
hållas Undan-funktioner i princip ismittskyddsläkarens sär.karens och

smittskyddsläkaren själv fortsät-lämpligtdet docktagsvis kan attvara
finnsformellt hinder för dettasmittade. Någotmedkontakten denter

rutinmässigtsmittskyddsläkarenhellerinnebär inteFörslaget attinte.
nå-sjukdomsfall eller bedrivarapporteradesamtligaskall kontrollera
denskyldighet bevakasmittskyddsläkarens attgenerell tillsyn. attgon

aktualiserasvård torde främstellerstödbehövligtenskilde får genom
den smit-misskötsamhet,smittadanmälan attpersons genomom enen

för får hjälpsmittskyddsläkaren han intetillvänder sigtade själv att
fall.behandlande läkare enskilthjälp från ianhållaneller omgenom en

framförts önskemålsmittskyddsläkarhållbl.a.från attharDet om
beslut oli-befogenheter fattaökadeskallsmittskyddsläkaren att omges

också fram-denna riktning harförslag iVissasmittskyddsåtgärder.ka
förts Statskontoret.av

påpeka smittskyddsläkareninledningsvisvill härKommittén att en-
gällandesmittskyddslag, liksom enligttillförslagkommitténsligt

smittskydds-roll det praktiskamycket aktiv ismittskyddslag, har en
kommittén avseendenföreslår i vissaframgårarbetet. ett ut-Som ovan

jfr kap. 28Kommittén föreslårsmittskyddsläkaren.förökat ansvar
infek-åtgärder vårdrelateradebeträffandeockså utökat motett ansvar

smittskyddsarbetet har framgått detta ikartläggningen atttioner. Av av
fallde flestade problem uppstått iochvälfungerathuvudsak att som

generelltöverenskommelser.och Någotsamverkanlösaskunnat genom
föreliggerutökade befogenheter in-smittskyddsläkarenbehov attav ge

principiellaockså beaktas debörbedömning. Härenligt kommitténste
landstings-smittskyddsläkarenmedsammanhänger ärfrågor attsom

huvudmannaska-frågorkap. 29behandlar iKommitténanknuten. om
tveksam-där på vissa principiellaoch pekarsmittskyddsläkarenförpet

smittskydds-befogenheter förökadeuppkommaheter kan gesomsom
kommuner. Någraellerenskildaläkaren mot t.ex.gentemot personer

här.dockskallsärskilda frågor tas upp
det gälleruppmärksammatsproblemdebakgrund närMot somav
framförtsobjektinriktade smittskyddet hardetsmittutredningar rörsom

for sådanabedrivandeborde hasmittskyddsläkaren ansvaretatt av
smittutredning frånfall kunnaeller ismittutredningar övertavart en

skulle biträda smitt-varvid kommunenkommunen,den ansvariga
flerabeaktas. Kommittén har iföljandebörskyddsläkaren. Här sam-

mellan aktö-ansvarsfördelningklarviktenmanhang framhållit enav
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likhet med gällande bestämmelser börinom smittskyddet. I kom-tema
självständigtfortsättningen ha för de objekt-iäven ettmunerna ansvar

smittskyddsläkareninriktade varvid landstingen, inbegripen,åtgärderna
övergripande befogenheter kommunernasinte bör ha några arbete.över

kommitténs uppfattning, kommunen ocksåAv detta följer, enligt att
utredning skall ligga till grund förmåste för den åt-ansvaret somges

bl.a. förslag syftehärvid i klararegärderna. Kommittén näratt angeger
inträder. får inte uppkomma situationer därkommunens Detansvar

skyldighet vilket till viss delkommunensovisshet råder att agera,om
nuvarande smittskyddslag. detta syfteförelegat tillämpningen Ivid av

regel i smittskyddslagenföreslår kommittén dels varigenom smitt-en
underrätta kommun denformellt åläggs harskyddsläkaren att atten om

dels motsvarande regler miljöbalkensmittskyddsåtgärder, ividtaatt
slår fast kommunens vid under-och livsmedelslagen vilka attansvar en

ofördröjligen vidta de åtgärderrättelse smittskyddsläkarenfrån som
särskilda bestämmelservidare i dessa lagarkrävs. föreslårKommittén

och samråd. Vidare bör beaktas ef-samarbetemed utökade krav på att
sammanhängt med det kanproblemenvad framgått har attter varasom

aktuella utredningar.kostnader vid Kommitténfråga mycket storaom
nationellt smittskyddsanslag förföreslår inrättasjfr kap. 29 ett attatt

dessa problem. Enligt kommitténskomma medtillrätta vissa av upp-
leda till klarare ansvarsfördelningfattning förslag kunnabör dessa en

här också kommitténsbör påpekasmellan de olika aktörerna. Det att
smittskyddsläkarenförslag genomför inledandehindrarinte att en

den misstänkta smittkällan kan tänk-smittutredning för klargöraatt var
belägen.as vara

praktiska fördelar medvisserligen smitt-Kommittén kan attse ge
för objektinriktadeskyddsläkaren smittutredningaroperativtett ansvar

talar förvad närvarandebakgrund över-sagts,mot som ovanmen, av
sådan ändring ansvarsförhållan-föreslåvägande skäl för inteatt en av

angelägetdena. finner det dock dessa frågor diskuterasKommittén att
smittskyddsläkarenvidare utgångspunkt frånmed störreatt ettge

ansvar.
föreslagit smittskyddsläkarenhar vidare skallStatskontoret att ges

påpekanden förhållandenformell kan hotabefogenhet göraatt om som
föri och sig detta självklart. kansmittskyddet. Kommittén Detanser

lagtexten,detta tydliggörs i liksomdock ligga värde i smitt-attattett
följs, kanpåpekandet anmäla förhållandet tillskyddsläkaren, inteom

Socialstyrelsenstillsynsmyndigheten, regionala tillsynsenhet ellerdvs. i
Tillsynsmyndigheten kan därefter erford-vissa fall länsstyrelsen. såom

eventuellt föreningrättelse, med vite.utfärda föreläggande iras om
också föreslagit smittskyddsläkaren skallStatskontoret har att ges
förelägganden och förbud för verksamhet syftemeddela isjälvrätt att
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vilkensjukdom, docksmittsamhindra spridning typutan attatt angeav
kommitténsLiknande önskemål har underåsyftats.verksamhet somav

fram-smittskyddsläkarhåll. Enligt vadfrånframförts bl.a.arbete som
då det fråga smitta iåtanke bl.a. fall varithaft idärvidhargått omman

möjligheter har smittskyddsläkarensådanaNågraförskoleverksamhet.
erfaritharKommittén emellertid intelagstiftning.gällandeenligtinte

behov möjligheter.faktiskt sådanafunnitspraktikendet i ettatt av
finns ide förbudsmöjlighetererinraocksåvill härKommittén somom

Vidareoch miljöbalken.livsmedelslagen i ärilagstiftning, t.ex.annan
rättssäkerhetsfrågor sådan regel kanvilkaoklartdet mycket en ge upp-

beredd föreslå någon ändring idärför inteKommitténhov till. attär
anförts angå-vad i avsnitt 25.5tillvill hänvisaavseendedetta sommen

yrkesverk-förbud vissfrågorutredningende fortsatt utövaattomav
verksamhet.samhet eller delta i viss

samarbeteochSamverkan25.8

smittskyddet samhälletsamlade iför det ärMed hänsyn till ansvaretatt
förhållandehuvudmän och dessa iochaktöreruppdelat på många att

utveckladkräver arbetet välsjälvständigttill varandra har ett ansvar
samordningkrävsmellan dessa. Inte minstsamarbeteochsamverkan

smittutredningardå det frågamellan aktörerna äroch kontaktertäta om
ställsobj ekt. Motsvarande kravdjur ochmänniskor,bådeomfattarsom

olika kommunerspridit sig mellansmittafrågaockså då det är somom
ochunderlag samarbetetkommitténsEnligt äreller landsting. samver-

fungerandeväsentligt välomfattande och i alltemellankan aktörerna
mellan dessa nivåer. Somregional nivånationell ochsåväl på som

dockförekommer vissautvärderingStatskontoretsframgår bl.a.av
kommunala smittskyddsarbetet. Kom-gäller detdetproblem bl.a. när

objektinriktadegäller detbl.a. detförändringarmittén föreslår vissa när
underlättaansvarsfrågoma och därmedklargöraför ettsmittskyddet att

kommittén vidare frågorbehandlarkap. 29effektivt samarbete. I om
då detsmittskyddsåtgärdema bl.a.samordningen ärnationelladen av

villflera ansvarsområden. Härsigsträckerfråga utbrott översomom
smittskyddsläkarens roll.uppmärksammasärskiltkommittén dock

smittskyddet liggerför det regionalasmittskyddsläkarensI ansvar
smittskyddsåtgärdemaför samordningverkaockså skyldighet att aven
objektinriktade.personinriktade eller Detdessa äroberoende äromav

smitt-samverkar med andra aktörer inomhanvikthärvid attstorav
kommunalasmittskyddsläkare och ansvarigaandraskyddet t.ex.som

samarbete medockså samverkan ocherfordrasgångernämnder. Många
sjukdomaråtgärderför smittsammamyndigheter motansvararsom
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Viktendjur, länsveterinär. sådan samverkan har interör t.ex.som av
minst aktualiserats vid de årens EHEC-utbrott. En smitt-senaste ny
skyddslag särskildadärför innehålla bestämmelserbör samverkanom
och samarbete.
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Tvångsåtgärder26

Överväganden nuvaranderörande26.1

tvångsåtgärderbestämmelser om

härtvångsåtgärdermedklargörakommitténvill attInledningsvis avses
ochfysiska integritetenskildesdeniintrångåtgärder person-utgörsom

innebäråtgärdertillsåledes avgränsatliga frihet. Begreppet är som
Även el-förbudlagstadgadefrihetsberövande.ellerkroppsligt ingrepp

ochinnehåller iåtgärdervidta vissaenskildeför den attskyldigheterler
begreppetomfattas intedessatvång,för sig moment avett menav

sammanhanget.härtvångsåtgärd deti
dentillgripasfårtvångmedgersmittskyddslag motattNuvarande

omhänderta-ochläkarundersökninggällerdetfallenskilde i vissa när
tillfäl-ochtvångsisoleringtvångsundersölcning,dvs.sjukhus,gande på

särskildhardirektivkommitténssjukhus. Ipåomhändertagandeligt
har påkommitténtvångsåtgärder ochbestämmelsernalagts vidvikt om
prakti-ihar tillämpatstvångsbestämmelsemabelysa hursöktolika sätt

mycket fåhar tillgripits itvångsåtgärdervisarKartläggningenken. att
och brapågenerellt nyanseratanväntsåtgärderna ettsettfall och att

läkarebehandlandesåvälkartläggningenVidare attframgårDetsätt. av
påbetydande arbetenedlagtfall harmångasmittskyddsläkare i ettsom

enskilde haft svårtfall då densådanaåtgärder ifrivilligafå till ståndatt
Samtidigt kanSmittskyddslagen.enligtskyldigheteruppfylla sinaatt

med hänsyntillkommit främstsmittskyddslagnuvarandekonstateras att
fram-dessa harochtvångsåtgärdernareglering atttill behovet enavav

medjämförelseinnehåller iSmittskyddslagenlagen.trädande plats i
långtgåen-relativtsjukvårdens områdeochhälso-pålagstiftningannan

hänsynmotiveradeharenskildedenför ansettsskyldigheterde avsom
Även sjukdomar iskyddet smittsammasamhällsskyddet. mottill om

annorlundasmittskyddslagen bliriperspektivetmedföroch for sig att
kommitténs mening,enligtbör,sjukvårdslagenochhälso-iän t.ex.
förhållandena. Lagenverkligatill debättresmittskyddslagen anpassas

sistafår vidtasendast utvägtvångbetonaockså starkarebör att som en
till tvånghänsynfår dockSamtidigt attområdet. tasdet härpåäven
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måste kunna tillgripas i vissa situationer, inte minst med tanke på att
den nuvarande kontrollerade situationen kan komma förändras iatt
framtiden uppkomsten eller förändrade smittsammagenom av nya
sjukdomar. gäller såväl tvångsundersökningDetta tvångsisolering.som

Kritik kan också riktas lagbestämmelsemas utformning i sig.mot
Kriterierna för såväl tvångsisolering tvångsundersökning rela-ärsom
tivt allmänt hållna och lämnar i utsträckning de tillämpandestor
myndigheterna det kan motiverat vidtaavgöra näratt attanses vara
åtgärden. detSamtidigt torde svårt detaljreglera förutsättningar-attvara

för deåtgärden med hänsyn bl.a. till skiftande omständigheterna som
det kan fråga det gäller tvångsisoleringNär denvisar praktis-vara om.
ka tillämpningen domstolarna i utsträckning grundar sinaatt stor avgö-
randen på huruvida den smittade har brutit för honom eller hennemot
givna förhållningsregler. kan ifrågasättasDet det principiellt ärom
lämpligt knyta bestämmelse frihetsberövande i smittskydds-att en om
syfte direkt till meddelande förhållningsregler, eftersom det då alltav
för lätt kan uppfattas samhällelig reaktion och intesom en som en
skyddsåtgärd. då det gäller sjukdomarInte minst hivinfektion ellersom
andra sexuellt överförbara sjukdomar området för straffrättsli-tangeras

åtgärder eftersom det i dessa fall uteslutande den enskildes bete-ärga
ende avgörande för risken för smittspridning. Med hänsyn tillärsom

kommittén föreslår tvingande förhållningsregler inte längre skallatt att
meddelas förbehöver förutsättningarna isolering visserligen redan av
den anledningen ändras. Kommittén vill dock framhålla vil-att oavsett
ken förinställning har till grunderna isolering erfordras klarareman en

mellan frihetsberövande smittskyddshänseendeavgränsning i och fri-
hetsberövande straffrättslig åtgärd.som

smittskyddslagens bestämmelserEn brist i dessa inteär att tarannan
tillräcklig hänsyn till det epidemiologiska värdet tvångsåtgärd.av en
Som bestämmelserna utformade kan i princip tvångsåtgärdärnu en ge-
nomföras oberoende det epidemiologiska värdet, dvs. hänsyns-utanav
tagande effekttill det har på smittspridningen i följDettastort.om er re-
dan den nuvarande indelningen sjukdomarna eftersom möjlighetav av
till tvångsåtgärd vid samtliga samhällsfarliga sjukdomar. För ettges an-
tal sjukdomar kan behovet tvångsåtgärder ifrågasättas, bl.a. epi-av ur
demiologisk synvinkel. har ocksåDetta visat sig i den praktiska till-
lämpningen då tvångsåtgärder tillämpats endast beträffande mycketett
begränsat antal sjukdomar. Oavsett bedömningar rörande den grundläg-
gande indelningen sjukdomarna bör också möjlighet i detattav ges
enskilda fallet epidemiologisk bedömning.göra Det har bl.a. frånen
flera smittskyddsläkare framförts vikten det finns tillräckligtatt ettav

för sådan bedömning och det lagenutrymme klart bör framgåatten av
åtgärd underlåtaskan den framstårinteatt epidemiologiskten om som
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det frågadå övervägaminst ärgäller inte attmotiverad. Detta omom
Vidare har framförtsmed tvång.genomföras attåtgärd skallviss uren

tvångsundersökningtillmöjligheternasynvinkelepidemiologisk är t.ex.
ifråga-grund harPå dennasjukdomlågprevalent är.viktigare enmer

vid sjukdomartvångsundersökningbeslutaberättigade idet attsatts om
och kla-salmonellaförekommande,allmänt t.ex.mycketär somsom
motive-andra åtgärderframstårsjukdomarsådanamydia. För mersom

konstaterasanfört i kap. 22.2,kommitténfår här,Samtidigtrade. som
haft förhartvångsingripandenaeffektvilkensvårtdet vetaattäratt

söktuppdragkommitténshar påSmittskyddsinstitutetsmittspridningen.
isole-åtgärdvärdetmodell belysamatematisk somenavatt engenom
tyderbilagai del BintagenfinnsStudien,hivinfektion.vidring som

hivepide-utvecklingeneffekt pånågonharknappastisoleringpå avatt
slutsatsersäkraEmellertid kan någraland.vårtiförlöptdenmin som
effekter-vidare inte någotoch denstudie sägerdras från dennainte om

slag.epidemivid annatavna en
har1998kraft och framträdde ismittskyddslagen t.o.m.Från det att

tredjedel varitdrygttvångsisoleratssammanlagt 65 envaravpersoner
hivpositivahar det sigundantagenstaka rörtnågraMedkvinnor. om

nämligenskönjashar kunnathuvudkategorierTre personerpersoner.
narkotikamissbruk,företrädesvismissbruk,omfattandemed personer

medhärkomstutländskochstörningarpsykiskamed personer avgrava
frågaGenomgående har det varitbeteende.sexuelltriskfyllt perso-om

sigstöd. har ocksåvård eller Det rört ettbehovsärskiltmed omavner
tidslånghar behovvårdlcrävandemycketantallitet enpersoner som

fleraförhar framgåttutredningenomhändertagande. Av attochtillsyn
utbudetorsakats brister itvångsisoleringenhardessa avavpersonerav

lagstift-omhändertagande enligtvård ellerformeradekvata annanav
familje-erforderligaavsaknadbl.a.ibeståttharbristerning. Dessa av

el-dagligenden boendedärboendeformerandraellerhemsplaceringar
uppmärksammats iLiksompersonal.uppsiktunderler ständigt står av

medmissbrukaresärskilt förbristerföreliggerandra utredningar grava
omfattande miss-haftinteden ettFörpsykiska störningar. somgrupp

varitvilkaproblem, män ut-psykiska merpartenbruk eller avavgrava
fall mångadet i dessaunderlaget på ävenpekar attländsk härkomst,

nöd-detstöd, varfördemför ansettsibrister anpassatförelegatgånger
frånutlåtandeEnligt inhämtattvångsisolering. etttillgripavändigt att

flera fall varitdetbilaga har idelAnnell, BAnderssocialläkaren
kunnat till-språkligtinteanledningarolikapatienternauppenbart att av

smittskydds-ochhivinfektionensinformation naturgodogöra sig om
socialaolikafunnitsflertal dessafördetföreskriftema, ettattsamt av

hivinfektiondetförmågaderaspåverkat att taproblem somansvarsom
otillfredsställandedjuptdetmening attkommitténs ärmedför. Enligt
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tvångsisolering kommit användas i brist påatt vård eller stöd.annan
Vidare har innehållet i omhändertagandet under tvångsisoleringen ut-
vecklats till bli särskild form vård och omhändertagandeatt fören av
hivpositiva med psykiska problem och/eller missbruksprob-personer
lem. Isoleringen har därvid sådantsig behandlingstänkandenärmat som
ligger i tvångsvård enligt lagen vård missbrukaret.ex. i vissaom av
fall, tvångsisolerade i vissa fall erhållitt.ex. att "permission" förgenom

längre tids vistelse i familjehem Med hänsyn bl.a. till hiv-en attm.m.
infektion inte botbar och till det sig vårdlcrävandeär rörtatt om perso-

har isoleringen också i fall kommitvissa sträcka sig mycketatt överner
personerlång tid. Exempel finns på varit tvångsisolerade i tvåöversom

år och i något fall till sju år. Enligt kommittén framstår dett.o.m. upp
tveksamt smittskyddslagen egentligen stöd för långtgå-som om ger en

ende social rehabilitering under tvång, detta självfalletäven skulleom
minska risken för framtida smittspridning. Vidare väcker de långa iso-
leringstidema betänkligheter bl.a. med hänsyn till Europeiska konven-
tionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande frihe-

se nedan avsnitt 22,2.terna närmare
När det gäller tvångsundersökning framgår kommitténs kartlägg-av

ning denna åtgärd praktikeni varit begränsadäven tillatt vissa sjukdo-
främst klamydia och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Kart-mar,

läggningen visar vidare vissa skillnader i antalet beslut tvångsun-om
dersökningar mellan olika smittskyddsläkare i landet. skillnaderDessa

till viss del kunna förklaras skillnaderi förekomsti sjukdomarsynes av
det torde ändå föreligga faktiska skillnader tillämpningenim.m. men

bestämmelserna tvångsundersökning. Kommittén inteav attom anser
det rimligt förutsättningarna för huruvidaär tvångsundersökningatt
genomförs eller inte i någon utsträckning skall beroendestörre vara av

i landet den enskilde bosatt.ärvar
Sammantaget leder ovanstående iakttagelser till slutsatsen detatt

föreligger behov grundläggande förändringar nuvarande bestäm-av av
melser tvångsåtgärder med utgångspunkt från etiska och epidemio-om
logiska hänsynstaganden. Någon anledning utvidga möjligheternaatt
till tvång till andra åtgärder isolering och läkarundersökningän har inte
framkommit. Detta innebär således det fortsättningsvis erford-att även

frivillig medverkan från den enskilde vid läkarundersökningar ellerras
provtagningar allmänt riktade befolkningenär eller delar där-motsom

sk. screening, vid vaccination vid vård och behandlingsamtav mot
den smittsamma sjukdomen.
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skalltvångförprinciper närAllmänna26.2

vidtasfå

smittskyd-etiska grunddendiskuterat22.4kap.iKommittén har som
utformandetbeaktas vidbörolikapåoch sättpå enbör vila avdet som

uttryck åtkommittén utgörvärderingar gettDesmittskyddslag. somny
ingripanden fårfallvilkarörande iövervägandenförutgångspunkten

värdering-grundläggandedessautgångspunkt iMedmed tvång.vidtas
hänsynsta-medochmänniskosynenhumanistiskadenföljer avsomar

smittskyddetvidtas inomtvångsåtgärderförmotivettillgande somatt
prin-vissakommitténsmittrisk har enatsfrånandraskydda omär att

tvångsåtgärder. En-tillåtamotiverat attkandetforciper när varaanses
mel-avvägningrimligprinciperdessamening utgörkommitténsligt en
kravindividensochsmittskyddeffektivtsamhällets intresse ettlan av

Principemasfáren.den privataingripanden ilångtgåendeskyddpå mot
alla prin-inteuppmärksammasdock attfårande. Härföljdetredovisas i

skiljer sigåtgärddennaeftersomtvångsundersökninggäller förciper
tvååtgärden. Demedsyftetdirektagäller detdetbl.a.från isolering när

såväl sådanförtillämpligasåledessistaden ärjämteprincipernaförsta
endastmedan övrigaunder tvångskerisoleringundersökning somsom

under tvång.isoleringförförutsättningarsikte påtar

allvarligahakansjukdomsmittsamskall sigDet röra somom en-
hälsa.ellerlivmänniskorsförkonsekvenser

vidmotiveradetvångsåtgärder intekankommitténEnligt anses vara
beståendeläkerallmänheti utanutinfektionerövergåendesnabbt som
jämförel-begränsasföljder kansjukdomarvideller engenomvarsmen

konsekvenserallvarligaMedbehandling.snabbenkel och avsersevis
sjukdom ärfråga t.ex.skalldetsåledeskommittén somatt om envara

exempelvislidande attmedför svårtellerlångvariglivshotande, genom
skador.beståendekandenellerbehandlingsvår attkrävsdet geen

människorandra smittasriskpåtagligföreliggaskall att avDet en- sjukdomensoch smittvä-vidtastvångsåtgärdensjukdomen inteom
ellerundvikasvårtmänniskor harsådana attskall attvaragar

smittan.skydda sig mot

isoleringellerläkarundersökningsigKommittén av enatt vareanser
ellerandrasmittrisken förvidtasskall kunnaenskild enavomperson

förstadetinnebär förpåtaglig attriskenAttliten. äranledning ärannan
ellerstarkt smittsamsjukdom ärfråga endet måste somenomvara
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sjukdom i övrigt svår skydda sigär Principenatt ställer emel-mot.som
lertid också krav på omständigheterna kring denatt enskilde smittade

skall sådana risken andra människoratt kanattpersonen smittasvara är
påtaglig. Beträffande det andra ledet i principen kommittén attanser

människor kan vidta rimliga åtgärder för skydda sig riskenom att mot
smittas finns det inte tillräckligtatt starka skäl för vidta tvångsåtgär-att

der smittad åtminstone inte då detmot frågaär så in-en person, om en
Ävengripande åtgärd isolering. sjukdomens smittsamhet i sigsom om

inte särskilt hög bör däremotär tvångsåtgärder kunna då ris-accepteras
ken för smitta sådan den, medicinskär utöver behandling,att endast
kan reduceras den smittade inte kommer i kontaktatt med andragenom

då det fråga luftburna smittor.t.ex. är När det gäller vilkapersoner, om
åtgärder andra människor rimligen förväntas vidta får emellertidsom
inte kraven ställas allt for högt. Vad åsyftas främst åtgärderärsom av
allmän ligger inom den enskildes kontroll,natur hygieniskat.ex.som
skyddsåtgärder. Enligt kommitténs mening kan däremot inte ställaman

krav människor i allmänhet vaccinerar sig eller skallatt genomgåsom
andra profylaktiska behandlingar medicinsk En särskild fråganatur.av
gäller här sexuellt överförbara sjukdomar, hivinfektion it.ex. sigsom
har förhållandevis låg smittsamhet. allmänhetI känner människor tillen
smittriskema vid dessa sjukdomar och kan relativt lätt skydda sig mot
smittoöverföring vid sexuellt Emellertidumgänge. visar de beteen-
devetenskapliga studierna sexualbeteendet i sig så komplextatt är sam-

olika psykiska och sociala faktorermansatt det kan svårt förattav vara
den enskilde överföra de teoretiska kunskaperna tillatt faktiskt hand-
lande i den konkreta situationen. Detta gäller såväl smittade personer

människor allmänhet.i Med hänsyn härtill det svårt hårddraärsom att
principen på sådant tvångsåtgärdcr inte skallsätt kunna vidtasatt då det

frågaär sexuellt överförbar sjukdom.om en

Smittrisken skall överhängande.vara-

Kommittén förutsättningarna för tvångsåtgärderatt skall begrän-anser
till situationer där föreliggerdetatt akut behov åtgärdenettsas avse av

och kan liknas vid nödsituationer.närmast Om det inte finns behovsom
omedelbara åtgärder för skydda andraatt smitta får problemetav mot

lösas på kan detHär frågasätt.annat sjukdomt.ex. ärvara om en som
så smittsam andra åtgärder inte kan avvaktasatt eller den enskildeatt
på grund omfattande missbruk helt saknarett förmåga sittav att ta
ansvar.
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skydda andraÅtgärder försmittbäraren motbegärs attavsom-
ellerhonommöjliga föroch rimligaadekvataskall samtsmitta vara

uppfylla.henne att

mycket fåmedsmittspridningbakgrund attskallPrincipen mot avses
försik-vidtarfrivilligtsmittadedenförhindras attundantag kan genom

utgångs-ochbehandlingmedicinskgenomgår attellertighetsåtgärder
vid-kunnaskallendastenskildes viljadenisoleringpunkten motär att

nödvändigatillmedverkarfrivilligtintesmittadedentas personenom
måstemed tvånggenomföraskunnaskallisoleringåtgärder. För att

be-objektivvidåtgärdersådanatillbegränsasemellertid kraven ensom
begärdliggerrimliga. dettaIoch attadekvataframstårdömning som

defårSamtidigtminskar.konkretsmittriskentillledaskallåtgärd att
långtgående,orimligtenskilde inte t.ex.denpåställskrav varasom

åtgärdernaIsexuelltfrån umgänge.avhållsamhet attlivslångpåkrav
behövasmittade kanockså denliggeruppfylla attmöjligaskall attvara

skyldigheter.uppfylla sinakunnastöd förellerhjälpsärskild att

innebördenhan/hon inte insertill,nekat visathar attSmittbäraren- and-skyddakrävs föråtgärderdevidtaförmått atteller inte somav
smitta.motra

dendåskall inte kunnavilja ägaenskildesden en-Isolering rummot
Principensmittspridning.förhindratillmedverkar attfrivilligtskilde

visaromständigheter attkonkretaföreliggamåstedetinnebär somatt
åtgärdermedverka till deeller kanvillintesmittade somden personen

erfordras.

smittadeden attfullgjort sitt gentemotSamhället har genomansvar- sjukdomenföroch behandlingvårdfrivillighonom/henneerbjuda
smittspridningen.förbetydelseharproblemandraoch för som

enskildeför deninnebärisoleringintegritetsintrångdettillMed hänsyn
först harsamhälletabsolut kravmeningkommitténs attettdet enligtär

förbehövsdet stödvård ellertill dentillgångsmittadesökt den somge
medicinsk be-sigkansmittspridning. Det röraförminska risken omatt

psykosocialtolika formerellersmittsamhetenminskarhandling avsom
för sittkan behövaenskildeden att tarådgivningstöd eller ansvar.som

and-förhjälpbehandling ellerbehovsigocksådet kanMen röra avom
sjuk-med den smittsammahängerdirektinteproblem sammansomra

enskilde kanhuruvida denförbetydelsedirekthardomen sommen
dendärfråga situationerkanDetuppfylla sitt t.ex. omvaraansvar.

problemeller psykiskamissbruksproblemharsmittade sompersonen
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leder till han eller hon inte förmår vidta nödvändigaatt försiktighetsåt-
gärder. Kommittén vill framhållahär vikten isolering enligt smitt-attav
skyddslagen inte får alternativ till vård ellerettvara annan omsorg som
regleras i andra lagar. förstaI hand skall sådan vård eller omsorg an-
ordnas enligt övriga lagar hälso-på och sjukvårdens eller socialtjäns-

område. I principen ligger ocksåtens samhället måste ha försöktatt att
till stånd andra föråtgärder förhindra smittspridningatt innan isole-

ring den enskildes vilja kan komma ifråga. kanmot Det visserligen
föreligga praktiska svårigheter genomföra detta enligt kom-att men
mittén kan praktiskainte svårigheter godtagbart motiv förettanses vara

så ingripande åtgärd isolering den enskildes vilja. Här fårmoten som
dock uppmärksammas kravet inte innebär allmänt behovatt att ett av
vård eller stöd skall tillgodoses åtgärden skall ägnadutan attvara
minska risken för smittspridning.

Andra alternativ står till buds otillräckliga för skyddaär attsom-
andra smitta.mot

Som kommittén framhållit skall isolering den enskildes vilja vidtasmot
lösning först då andra möjligheter förhindra smittspridningatt isom en

det enskilda fallet uttömda. Emellertid kan förekommaär situationer då
alternativ till isolering inte tillräckliga förär motverka risken för smitt-
spridning. Så kan fallet då det frågat.ex. sjukdomärvara om en som
både starkt smittsam och smittar påär sådant människorett harsätt att

Ävensvårt skydda sig smittan. i andra fall kanatt det detmot i akuta
Ävenskedet saknas adekvata och tillräckliga alternativ. sådana fall ut-

enligt kommitténs mening godtagbaragör skäl för isolering. Emellertid
får detta gälla endast under förutsättning situationen el-att äranses mer
ler mindre akut. kommitténSom anfört kan bristen på andra alter-ovan
nativ inte i längden rättfärdiga frihetsberövande.ett

Den aktuella tvångsâtgärden skall framstå adekvat för sitt än-som-
damål och motiverad från epidemiologisk synpunkt.

Kommittén grundläggande krav för åtgärdatt ett skall fåattanser en
genomföras med tvång den adekvat för sittär är ändamålatt och åt-att
gärden skall ha betydelse for hindra smittspridning.att Som tidigare
redogjorts för tvångsisolering egentligent.ex. inte ha haft någonsynes
avgörande betydelse for den epidemiologiska situationen i Sverige och
smittskyddsarbetet har till övervägande del skett på frivillighetens
grund. Mot detta kan visserligen gällandegöras det förhållandetatt att
lagen möjlighet till tvångsundersökning och tvångsisolering påver-ger
kar människors benägenhet medverka till nödvändiga åtgärder.att
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bestämmelser rörande tvång inte kankommitténEmellertid attanser
det avgörande det kanutgångspunktsådan ärfrånmotiveras utan omen

realisera åtgärden.behovkonkretaföreligga attavanses
skallför smittspridningriskdenbörUtgångspunkten att somvara

föreligga för någon eller någraenbart fåråtgärder intemotverkas med
de fall vilkaomedelbara närhet. Ismittadesindivider i den vet somman

skyddaandra möjligheterfinnasallmänhetdet itorde attkan smittas
Emel-informeras smittrisken.dedessa attt.ex. omgenompersoner,

framstårdå detsituationerförekommaundantagsvislertid kan det som
endast någonmed tvångingripa ävenangelägetsynnerligen att en-om

dekan gälla dåsmittrisk. Dettaför ut-t.ex.staka är utsatt somperson
självasvårtharandraellerbarn attsmittriskför ärsätts personer som

skydda sig.
deenligt kommitténs meningprincipernaangivna utgörDe nu

få vidtas.skalltvångsåtgärderförförutsättningarna närgrundläggande
innebärgällande smittskyddslagibestämmelsernatillIförhållande nu

smittskydds-tillmöjligheterna tvång ibegränsningprinciperna aven
förhål-detta sammanhangibör ärfrågasärskildsyfte. tasEn uppsom

europeiskasmittskyddssyfte och dentvångsåtgärder ilandet mellan
och derättigheternamänskligaför deskyddangåendekonventionen

harkap. 21vad gäller hivinfektion.särskilt Ifriheterna,grundläggande
åtgärderinternationella pådenför motredogjortkommittén synen
olika konven-kommit till uttryck idennasåsomsjukdomarsmittsamma

börHärde internationellafrånrekommendationerochtioner organen.
falltvångsåtgärder i vissamedgerEuropakonventionenbl.a.beaktas att

Förutsättningarnasjukdomar.smittsammaspridningtill skydd mot av
emellertidomfattning hartvångetseller ännuberättigatför tvång ärnär

svårtvarför det naturligtvisEuropadomstolen är att ut-inte prövats av
förhållandeartiklar ikonventionenstolkardomstolentala hursig om

kom-dock,kansjukdomar. Detsmittsammatill bekämpandet somav
Europadomstolenskälfinnasanalys,framhållit i sin att tro attmittén

gällerfall detfrågor, ipå dessa närrestriktivkan anlägga vartsynen
rekommenda-flertaldärvidtordebetydelsehivinfektion. att ettAv vara

avstånd14,rekommendation R 89Europarådets tardäriblandtioner,
Emellertid innebär dehivinfektion.gällerdettvångsåtgärderfrån när
för isoleringbl.a.förutsättningarna motuppställda principerna attnu

speciellamyckettillbegränsasytterligareviljaden enskildes att avse
rättssäker-med övrigatillsammansDettaundantagssituationer.akuta

fårför isoleringhur längetidsgränsdäriblandhetsgarantier, ytterstaen
tveksam-eventuellaundanröjameningkommitténsfortgå, bör enligt

konventionen.medförenlighetenheter om
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26.3 Särskilt tvångsundersökningom

Med hänsyn till de principer kommittén har ställt kan tvångsunder-upp
sökning endast komma fråga vid klarti avgränsad smitt-en grupp av

Vidaresjukdomar allvarlig måste höga krav ställas påart.samma av
nödvändigheten åtgärden. Enligt kommittén måste grundförutsätt-av
ningama det föreligger konkretadels omständigheter talarattvara som
för den enskilde kan smittad, dels det föreliggeratt attpersonen vara en
påtaglig risk för andra kan smittas.att

förHärutöver gäller, liksom samtliga åtgärder vidtas inomsom
smittskyddet, åtgärden skall motiverad smittskyddshänsyn.att vara av
Syftet skall såledesmed undersökningen med resultatetattvara man

det krävsgrund skall kunna åtgärder för förhindraavgöra attsom om
smittspridning. kommittén inte det berättigatDäremot att är attanser

tvångsundersökning sådana fall dågenomföra i undersökningen endast
kan huruvida det föreliggerresultera avgörande behovi medi-ett av
cinsk behandling för sjukdomen sådan. I sådana fall finns det intesom
någon anledning behandla smittsamma sjukdomar annorlundaatt än
andra varför den enskildeallvarliga sjukdomar själv fåbör bestämma
huruvida genomgå undersölming.han eller hon vill

Med betydelse läkarundersökningbeaktande den har i det smitt-av
utredande har kommittén kap. föreslagitarbetet i 24 smittskydds-att
lagen innehålla allmänfortsättningen bör skyldigheti i vissaäven atten
fall undersökas.uppsöka läkare och låta sig Föreslagen bestämmelse

gäller enligthuvudsak vadi nuvarande smittskyddslag.motsvarar som
vid vilka sjukdomarUtöver begränsning tvångsundersökning kanen av

genomföras tillämpningsområdet för tvångsundersölmingbör också i
vad gäller beträffandeövrigt något denna allmän-snävare änvara som

skyldighet uppsöka läkare. Enligt kommittén måste det såledesattna
finnas konkreta omständigheter talar för kan ha varit iattsom personen
sådan kontakt med ellersmittad med smittkälla detatten person annan
föreligger påtaglig risk han eller hon har smittats. Tillräckligatten
misstanke kan uppstå på medicinska grunder då patient nå-t.ex. en av

anledning uppsöker läkare, antingen på grund vad patienten be-gon av
eller iakttagelser läkaren kan vidareDeträttar sågör.genom som vara

läkaren eller smittskyddsläkaren får uppgifteratt att ut-om en person
för smittrisk. sådana fall dockI måste särskilda krav ställas påsatts

uppgiftemas konkretion och trovärdighet. Allmänt hållna uppgifter om
för smittrisk räcker inte.att utsattsen person

Ytterligare begränsning åtgärden endast får vidtas detär atten om
föreligger påtaglig risk för andra människor kan smittas. kom-Somatt
mittén föregåendeframhållit avsnitt kani åtgärd inte motiveras dåen
risken andra kan liten. Som därsmittas redogjorts förär närmareatt
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ocksåsmittsamhetsjukdomensmedsmittriskenhänger mensamman
smittad.misstänksdenkringomständigheternamed varasomperson

utgångspunktmedindividuell bedömningfrågabör härDet enomvara
anledningfinnsdet inteenskilde. Omden attkringomständigheternai

kan inteföra vidaresmittansmittade kommermisstänkt attdenatttro
tvångsun-starktsåmänniskorandra attförskyddsbehovet varaanses

genomföras.fårdersökning
tvångsundersökningbestämmelsergällandetillförhållandeI om
tvångsundersökningförförutsättningarnamedför vad sagts attnusom

saknasför undersökningenBeträffande formernabegränsade.blir mer
såle-bör detdaggäller. Liksom ireglerändra deanledning att nusom

kan ris-sådana ingreppförekommafåinteundersökningendes vid som
obetydligaförorsaka andraövrigti änellerhälsaenskildesdenkera

begäramöjlighetfinnasfortsättningsvis attdetVidare bör ävenmen.
undersökningen.genomförandeförpolishandräclcning av

eventuell dom-behandlades frågangällande lagtillförarbetenaI om
tillmed hänsyntvångsundersökning, bl.a.beslutstolsprövning omav

Departementschefeninnebär.tvångsundersökningintegritetsintrångdet
tillgodosetttillräckligtskulle blienskildes intressedendärvidansåg att

Kommitténsmittskyddsläkaren.fattadesbeslut anseratt avgenom
behandlaavseendedettaför iskäl talarövervägande attemellertid att

Även det itvångsisolering.påtvångsundersökning sätt omsomsamma
undersök-ingripandesärskiltfrågablitordefallallafrånlångt i om

integritets-betydandeändå sådanttvångsundersökning ettningar utgör
viktdenhärdomstol. betydelseAv ärfattasbörbeslutintrång att av

skyd-vidregeringsformen läggerEuropakonventionensåväl somsom
erinrasbör vidareDet ävenattintegriteten.kroppsligadet för den om
frihetsberövande iinnebärakanpraktikentvångsundersökning i ett

domstols-förytterligare talarVadmening.Europakonventionens som
domstolsför-omgärdarrättssäkerhetsgarantier ettdeprövning är som

dåtydligalikaframståtorde dessa inteenskildefarande. denFör som
domstol. Enfattasbeslutdåmyndighetbeslut fattas av ensomenav

enhetlig praxismedförakunnavidaretorde atträttslig prövning en mer
befogad.kantvångsundersökningfallvilkarörande iutvecklas anses
föreliggadet kandomstolsprövning ettärtala attkanVad emotsom

läkarundersökning. Ettståndtillsnabbtsmittskyddsintresse att enav
enskildeden över-rätt attkunnadärförskulle attalternativ engevara

Emellertidtvångsundersökning.beslutsmittskyddsläkarensklaga om
eftersombetydelselöstpraktikenförfarande isådantskulle ett vara

undersökningentorde krävafalldessai attsnabbhetsintresset genom-
rörandekommitténs kartläggningbakgrundomedelbart. Motförs av

hurifrågasättasvidarekan detbestämmelseraktuellatillämpningen av
domstolsbeslutakut situationsådanförelegatpraktiken attofta det i en
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inte kunnat inväntas. ställs detDessutom redan i dag höga krav på
skyndsam handläggning domstolarnai i vissa ärenden. Enligttyper av
kommitténs snabbhetsintressetmening därför inte avgörande skälär ett

domstolsprövning. Utöver smittskyddslagens gällandemot all-en nu
krav handläggningpå skyndsam smittskyddsmålmänna föreslårav

kommittén ytterligare kortare tidsfrister.vissa Härigenom bör tillgång-
till tillräckligtsnabbt förfarande säkerställt.etten vara

26.4 frågor isoleringVissa oberoendeom av

samtycke

Kommittén ingående redogjorthar i avsnitt 26.2 för de principer som
bör ligga reglering isoleringtill grund för den enskildes vil-moten om

tillja. principer bör komma uttryck i denDessa smittskyddslagennya
vid utforrnandet rekvisiten. Principernade innebär isole-närmare attav
ring den enskildes vilja endast får falli vissa särskilda dåägamot rum
det finns omedelbart behov åtgärden för skydda andra. Medett attav
hänsyn med isolering dessa falltill syftet i endast förhindraatt är att
smittspridning åtgärden ocksåkrävs motiverad smittskydds-äratt av
skäl. Isolering får heller innebära någon forminte tvångsvård. Kom-av
mittén har anfört det viktigttidigare smittade inte be-äratt att personer
handlas annorlunda osmittade då de har behov vård ellerän personer av
stöd. har förmågaOm smittad inte skydda andraatt män-personen
niskor han eller hon i förstasmittrisk måste hand det stöd ellermot
den vård behövs för uppfylla detta. Isolering under tvång skallattsom
således endast få undantagsfall ochi med inriktning påäga attrum rena
den smittade så möjligt skall komma i åtnjutande erforder-snart som av
liga alternativa åtgärder.

Med hänsyn isolering undertill tvång medföratt rättyttersta atten
bruka isoleringvåld enskilda bör offentligti driven verk-ägamot rum
samhet. Isolering under tvång skall således vârdinrättningpåäga rum

drivs Kommitténlandsting. vidare för led-att ansvaretsom anserav
ningsuppgifter rörande isolering bör läkare med specialist-utövas av
kompetens eftersom bl.a. erfordras bedömningardet ställer särskil-som
da krav hög medicinsk kompetens ochpå erfarenhet. Enligt gällande
smittskyddslag kan förordnalandstinget inom hälso- och sjuk-annan
vården legitimerad befattningshavare i chefsöverläkares full-ställeatt

uppgifter enligt smittskyddslagen vid tvångsisoleringgöra som avser
hivpositiva. Med hänsyn till utvecklingen medicinsk behandling harav
emellertid beträffande hivinfektion de medicinska inslagen ökat iäven
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därförbedömning börkommitténsEnligtvården hivpositiva. nuva-av
finnaslängre kvar.hivinfektion inteundantag förrande

Även snabbtunder tvångisoleringmed äravsikten att personenom
iso-innebär detta intevård ellerbehövlig attöverföras tillskall omsorg

enskildefrihetsberövande. Denpassivtfår blileringstiden endast ett
ock-behövlig medicinsk vårderbjudasisoleringstidenunderskall men
skallför han eller honbehövshjälpsådaneller attsådant stödså som

smittskyddssynpunkt. Kommit-frånställskravuppfylla dekunna som
blirläkarenbehandlandedenbetydelsenframhålla atttén vill här av

isolerade. Föromhändertagandet den attrörandebeslutendelaktig i av
ak-viktdet vidaremöjligtså kort attbli ärskallisoleringstiden avsom

erfor-isoleradeden för denföranstaltaförvidtasåtgärdertiva att om
här haSmittskyddsläkaren bör stortettellervårdenderliga omsorgen.

lands-ellerberörd kommunåtgärder hossådanainitieraför attansvar
ting.

livsfö-ide begränsningarunderkastasfåendastskallisoleradeDen
smittspridning.för Hantill faranhänsynmednödvändigaringen ärsom

medmöjligtlivsföringnormalsåtillalltså haskalleller hon rätt somen
smittspridning. Det-till faran förhälsotillståndsåväl till sitthänsyn som

dagligträning,till fysiskskall haeller honhan rättbl.a.innebär attta
också haisolerade skallfritidssysselsättning. Den rättochutevistelse

denbesök, itelefonsamtal ochomvärlden,kontakt medtill t.ex.genom
påoch ordningensmittspridningförriskenvården,omfattning som

någ-innebär således inteför detta. Dettavårdinrättningen utrymmeger
smittskyddslag.nuvarandeenligtgällervadändringar mot somra

enskildesdenbestämmelser bör vidaregällandeenligtLiksom nu
förnödvändigbegränsningden attunderkastas ärfårörelsefrihet som

till sådanamöjligheterockså finnasmåsteDetisoleringen.genomföra
isoleradeshänsyn till denmednödvändigainskränkningar är egensom

isolerade ellersäkerheten för andratillmed hänsynocksåsäkerhet men
smitt-förhindraisoleringenmedsyftet ärEftersom attför personalen.

bör vistasden isolerade intenaturligtframstår det attspridning som
måstekommitténs meningEnligtområde.utanför vårdinrättningens en

isoleringpågående iundervårdinrättningenutanförvistelselängre tids
Är isolerade kan vis-sådan densituationen attutesluten.princip anses

föreliggatorde det längretid intelängrevårdinrättningenutanförtas en
med hån-skeisolerade, det kandenbörDockgrund för isolering. om

besök,möjlighet kortafåsmittspridning, t.ex.att göratill risken försyn
för hiv-frivilligorganisationeranordnadeaktiviteterdeltaför iatt av

myndigheter.läkare eller hosbehandlandehosbesökeller förpositiva
den iso-kunna motiveraskälprivatastarka attbörUndantagsvis även

vårdinrättningen.lerade får lämna
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En särskild fråga det existerande förbudetutgör innehavmotnu av
narkotika, alkoholhaltiga drycker och andra berusningsmedel. Nu gäl-
lande bestämmelse har utformats med utgångspunkt från de isole-att
rade har missbruksproblem. Motsvarande bestämmelser finns i t.ex.
LVM och LPT. Emellertid kommittén det knappast finnsattanser an-
ledning till särskilt förbud detta slag vid isoleringett smitt-av av
skyddsskäl. Innehav narkotika dessutomär redan straffbelagt.av m.m.
Bestämmelsen bör istället utformas så möjlighet omhändertaatt attges
berusningsmedel liksom egendom kan skada den isoleradeannan som
eller eller till för ordningen.annan vara men

Någon anledning beslutsordningenändra rörande frågoratt om
begränsningar deni enskildes rörelsefrihet eller tillstånd vistasatt
utanför föreliggervårdinrättningen Såledesinte. skall smittskyddsläka-

besluta tillstånd utanförvistas vårdinrättningens område ochattren om
verksamhetschefen frågor.i övriga isoleradeDen skall också ha rätt att
överklaga besluten.

Enligt kommitténs isoleringmening bör oberoende samtyckeav
tidsbegränsas. kritik riktats tillämpningenDen tvångsisole-motsom av
ring har främst gällt de mycket långa tider vissa hivpositivasom perso-

varit isolerade. Enligt gällande bestämmelser skall tvångsisoleringner
upphöra det finnsinte längre skäl för den. Vid sjukdomarnär hiv-som
infektion blir därmed främst avgörande hur bedömer den isolera-man
des inställning till ochsin situation sin omgivning. Med hänsyn till svå-
righeterna objektivt fastställa sådana faktorer talar rättsäkerhetsskälatt
för tidsgräns införs. Enligt den analys bestämmelsernaatt ytterstaen av
i Europakonventionen redovisats kap.i 21 kan det med fog ifråga-som

icke tidsbegränsad isolering står isättas överensstämmelse medom en
5 i konventionen. börHär också beaktas isolering oberoendeart. att av

samtycke avsedd akut präglad åtgärdär att snarastvara en mer som
skall med adekvat vård och/eller omhändertagandeersättas andrai for-

Kommittén därför tiden för isolering inte skall sträckaattmer. anser
sig längre vad kan erforderligt för utredningän närmaresom anses av
och föranstaltande alternativa åtgärder. Enligt kommitténs bedöm-om
ning skall isolering oberoende samtycke i högstäga måna-treav rum
der. Föreligger särskilda skäl bör dock denna tid kunna förlängas med
ytterligare högst månader. Härefter skall dock inte ytterligare för-tre
längning kunna medges.

Kommittén isolering i fråga skall benämnasatt är "iso-anser som nu
lering oberoende samtycke". Avsikten härmed klargöra iso-är att attav
lering under tvång kan den smittadeäga i och föräven sigrurn om
samtycker nödvändigatill åtgärder där samtycket inte allvarligtärmen

eller då den enskilde inte i ståndmenat samtycke.är Emellertidatt ge
innebär detta inte skall kunna bortse från den enskildesatt vilja.man
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erforderliga åtgärder förelig-tillmedverkarfrivilligtden smittadeOm
under tvång.isoleringgrund fornaturligtvis integer

tillfällig isoleringtillMöjlighet26.5

där smitt-situationeruppkomma vissakandetuteslutaskan inteDet att
tidavvakta denmöjligtdet inteallvarlig är attrisken så attär er-som

eller inväntafrivilliga åtgärderalternativaanordna attförfordras att
det måstebakgrundminstisolering. Inte attbeslut motdomstols avom

okändaframtida hoteventuellakunnamöjlighetfinnas mötaatt av nu
möjlighetdärförsmittskyddsläkarenbörsjukdomarsmittsamma ges en

tillfällig iso-beslutasmittriskomedelbarföreliggerdetatt om enenom
understäl-omedelbartbeslutet dockskallrättssäkerhetsskällering. Av

domstolsprövning.las
böri övrigtför tillfällig isoleringgrundernaKommittén attanser

samtycke.isolering oberoendevidgällaskallvad avmotsvara som
endastdettillgripas dåisolering inte ärtillfälligdärförIprincip skall

föromedelbara närhetsmittades utsättsdenienstaka sompersoner
detpåpekatemellertid avsnitt 26.2iharKommittén attsmittrisk. un-

med tvångsåt-det befogatdåsituationerförekomma ärdantagsvis kan
till-rimligtdetkommitténs meningEnligt attfall. ärgärd dessaiäven

tillgripas.skall kunnadåfällig isolering
då det gällerifråga bådekommakanisoleringTillfällig personen

och då det frågasjukdomallvarlig smittsam ärbär på enomensom
sjukdom.sådan Detsmittadkanmed fog antas av envaraperson som

liksomfallsistnämndaisolering itillfällig är,medsyftethuvudsakliga
smitt-omhändertagande enligt 37 §tillfälligtgäller förvad nusom

ris-klarlagttill desssmittspridningförhindra attskyddslagen, att man
smittskyddsåtgärder. Omnödvändigaoch vidtagithärförkerna perso-

sjukdomen intesjukdom ellersmittsampåbäraintevisar sig omennen
omedel-därförtillfälliga isoleringenskall denskedei smittsamtär ett

smittadeeller misstänktsmittadedenbart upphöra. Om perso-personen
finnsåtgärdertill nödvändigamedverkafrivilligtberedd attärnen

isolering.tillfälligbeslutgrund försjälvfallet inte om
förhållandesjälvständig åtgärd iskallTillfällig isolering som enses

följasvisserligenkansamtycke. Den ettoberoendetill isolering avav
uppfyllda.härförförutsättningarnaisolering ärdomstolsbeslut omom

användas rutin-isolering skall fåtillfälligdock inteAvsikten är att av
oberoendestånd isoleringfå tillellermässigt sätt attett av sam-som

domstolsprövning.avvaktatycke utan att
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26.6 Förhållandet till tvångsåtgärder enligt
lagstiftning och straffrättenannan

Förhållandet mellan smittskyddslagens bestämmelser isolering motom
den enskildes vilja och tvångsvård enligt lagen 1991:1128 om psy-
kiatrisk tvångsvård LPT, lagen 1991:1129 rättspsykiatrisk vårdom
LRV och lagen 1988:870 vård missbrukare i vissa fallom av
LVM vid hivinfektion har behandlats i såväl förarbetena till gällande
smittskyddslag till respektive vårdlag. Någon anledning särskiltattsom
reglera samordningsfrågorna ansågs föreliggainte förarbetenaimen

vissa riktlinjer. korthet innebär deI gjorda bedömningama följan-gavs
de. Föreligger behov psykiatrisk tvångsvård förutsätts beslutattav om

Ävensådan vård får företräde framför beslut tvångsisolering. vårdom
enligt skall första hand dockLVM i under förutsättning det inteattges,
finns grundad anledning befara den vårdbehövande skall spridaatt att
smitta. Något hinder beslut tvångsisolering och beslutmot att om om
vård enligt de andra löpertvångslagama parallellt ansågs föreligga.inte

Det har påpekats riktlinjernade angivna svårtolkade ochatt är att
det föreligger behov klarare gränsdragning mellan tvångsisole-ett av
ring enligt smittskyddslagen och de andra tvångslagarna. Kommittén
vill här inledningsvis framhålla med den utformning tvångs-att av
bestämmelsema i kommitténs förslag blir utgångspunkten försom ges
diskussionen rörande förhållandet och samordningen mellan tvångs-
lagama annorlunda vad gäller idag. Avsikten med förändring-än som

beträffande isolering enligt smittskyddslagen bl.a. tillseär att attarna
denna form omhändertagande inte utnyttjas form altema-av som en av
tiv tvångsvård för människor har psykiska störningar ellert.ex.som
missbruksproblem. Grundtanken bakom kommitténs förslag vidareär

i den mån den enskildes oförmåga skydda andra frånatt riskenatt att
smittas beroende psykiska eller sociala problem skallär dessa mötasav

bl.a. vårdinsatser enligt lagstiftning hälso-på och sjuk-genom annan
vårdens respektive socialtjänstens område. Detta gäller också vård en-
ligt LPT och LVM. Detta medför för det fall förutsättningar förelig-att

för enligtvård eller skall dessaLVM LPT således ha företrädeger
framför enligtisolering smittskyddslagen. Utrymmet för isolering i des-

fall blir också mindre med hänsyn till avsikten med förändring-attsa
i smittskyddslagen isolering under tvång skall begränsasär att tillarna

akuta situationer och isoleringstiden därför har starkt begränsats.att
Det framstår hellerinte sig principiellt riktigt eller praktisktsom vare
motiverat beslut isolering under tvång skall kunna löpaatt ett om
parallellt med beslut tvångsvård enligt LPT, LRV ellerett LVM.om
Syftet med isolering enligt smittskyddslagen skydda andraär att män-
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fall omhänder-de den smittadeför smittrisk. Iniskor från ärutsättasatt
dettatvångslagstiftning torde skyddsbehov ienligt stortagen annan

innebär naturligtvis intetillgodosett. Dettautsträckning att t.ex.vara
andra fall då denkunna iskallpsykiatrisk tvångsvård äga änrum en-

sådan vård. Kommitténbehoviskilde grunderna i LPT ärenligt är av
föreligga praktiska problem viddet kanvisserligen medveten attom

smittfarligt beteende vid vårdmedomhändertagandet ettpersonav en
Emel-behandlingshem enligt LVM.påavdelning ellerpsykiatriskpå

ochenligtvård LPThuvudmannensligga ilertid bör det att geansvar
formerorganisatoriskaoch i sådanaförutsättningarsådanaunderLVM

torde flerakommittén har erfaritvadEnligthanteras.kansmittriskenatt
vårdpersonalbristande kunskaper hosgrund iha sinproblemdessaav

Prob-för dessa situationer.beredskaputvecklatoch i inteatt enman
hivinfektion.medgällerdå detaktualiseratslemen har vidare personer

dåha förelegatockså i praktikentorde docksituationerMotsvarande
Enligt kom-hepatit eller C.bär på Bmissbrukaredet gäller t.ex. som

delösaspraktiska problem kunnasådanaalltsåbörmitténs mening av
verksamheten.för den ordinarieinomhuvudmännenansvariga ramen

smitt-tvångsåtgärder enligtbakomgrundläggande motivetDet
samhällsskyddet. bör här erin-till Dethänsynstagandenskyddslagen är

ligger hänsyns-ocksåstraffrättsligabakom det systemetattras om
smittriskinnebärhandlingarochsamhällsskyddettilltaganden att som

brottsbal-straftbelagda bl.a.överförtshareller smitta även äratt genom
föreslagitKommittén har ocksåmisshandel.kens bestämmelser enom

Enligtfall.straffbestämmelse för vissa dessakompletterande avny
bärutgångspunktenmening börkommitténs att person somvara om en

oaktsamhetmedvetet ellerallvarligsjukdompå smittsam art avaven
handlandet irisk smittas börföreller attsmittat utsatt personannan

rättssäkerhetsgaran-ordning med destraffrättsligiförsta hand prövas
smittskyddslagen bör principenligt iIsoleringdetta innebär.tier vara

handlar förhindrakonkretdetfall därbegränsad till sådana attrent om
de fall därdvs. preventivt syfte. Iuppstår, iför smittoöverföringrisk

risk sådantför smittas påandraredan sätt attden smittade ettattutsatt
frå-komma iisolering i princip intehandling börstraffbardet utgör en

förhållande till straffprocessu-såväl ikommitténenligtgällerDettaga.
fängel-till verkställighethäktningfrihetsberövanden såsomella avsom

straffrätts-alternativ tillintefår alltsåsestraff. Isolering ett ettsomses
kan kommanaturligtvis inte isoleringutesluterligt ingripande. Detta att

risk för fortsattpå sådantsigsmittade beterfråga den sätti attom
frihetsberö-aktuellt medoch det inteföreliggersmittspridning är annat

andra för smitttrisk.smittadedenvande eller utsättersenareom
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26.7 Möjlighet till lindrigare tvång än

isolering

Enligt kommitténs förslag förändringartill bestämmelserna i smitt-av
skyddslagen skall den behandlande läkaren inte längre meddela tving-
ande förhållningsregler. Kommittén har i kap. 25.5 redogjort för skälen
för detta ställningstagande. Nuvarande förhållningsregler sikte påtar
vad den livsföring.enskilde skall iaktta i sin Enligt kommitténs bedöm-
ning finns därvid egentligtdet inte något stöd för läkarenatt genom
förhållningsregler den enskildekan ålägga ha särskild psyko-att t.ex.
logkontakt. föreskrifterSamtidigt kan sådana särskilt stödutgöra ett av
moralisk för på grund särskilda problem harart personer som av en
ambivalent hållning till dessa fall kan,sitt I grunder-oavsettansvar. om

i uppfyllda, isolering oberoendeövrigt samtycke framståärna av som
åtgärd. Medonödigt ingripande hänsyn till grunden för kommit-atten

téns förslag förändringar bestämmelsernatill i smittskyddslagen ärav
säkerställa den enskilde förinte tvångsåtgärderatt utsättsatt änannat

då det framstår nödvändigtabsolut bör smittskyddslagen uttryckli-som
föreskriftermöjlighet till särskilda alternativ isoleringtillgen ge som

oberoende samtycke.av
Sådana föreskrifter bör emellertid till åtgärderavgränsas att avse

kan möjliggöra för den enskilde för andra inteatt ta att ut-som ansvar
såledesför smittrisk. Syftet bör föreskriven åtgärd skallsätts attvara

kunna smittfarliga beteendet.påverka det kanDet härvid frågavara om
bl.a. vård eller behandling för missbruksproblematik, psykologkontak-

eller deltagande särskild stödverksamhet.i Direkta försiktighetsåt-ter
gärder föranleds sjukdomen, använda skydd vidt.ex. attsom av sexu-
ellt frågabör däremot för den behandlande läkarenumgänge, envara
och kunna aktuella beslut föreskrifter.in itas nu om

Med hänsyn till föreskrifterna innebär intrång i den enskildesatt
grundlagsreglerade fri- och rättigheter bör föreskrifter aktuellt slagav
beslutas domstol. Sådant beslut bör enligt kommitténs bedömningav
kunna bli aktuellt i två fall. smittskyddsläkarenOm vid utredningen be-
dömer sådana föreskrifter kan tillräcklig böråtgärd han läm-att vara en

särskild ansökan föreskrifter. Emellertid bör domstolen ocksåna en om
ansökan isolering inkommer från smittskyddsläkarennär göraen om en

allsidig prövning och särskilda föreskrifter kanöverväga om vara en
tillräcklig åtgärd. föreskrifterFramstår tillräcklig åtgärd börsom en
domstolen således besluta detta istället för isolering.om

föreskrifter meddelats detHar och visar sig den enskildeattsenare
inte följer eller förmår följa föreskrifterna kan det blir aktuellt ånyoatt

frågan isolering oberoende samtycke. därvidta Det ärupp om av en
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bevaka hur utvecklas.smittskyddsläkaren situationenuppgift för att
föreskrifter kanföreligga särskildahinderVidare bör hellerinte mot att

för isoleringföremål oberoendesmittademeddelas då den är av sam-
sådana föreskrifter framstårsåförändrastycke situationen att somom

självfalletskall då upphöra.Isoleringentillräcklig åtgärd.
föreskriftema tidsbegränsade. EnligtbörrättssäkerhetsskälAv vara
föreskrifter gälla högst månader. Vidbeslutkommittén bör ett sexom

Smittskyddsläkaren be-ha möjlighetdocktid börutgången denna attav
före-föreligger för de särskildalängreskäl inteförlängning. Omgära

bör dessutom haupphöra. enskildeDenomedelbartskrifterna skall de
giltig-föreskrifterna under beslutetsomprövningbegärarätt att av

hetstid.

framtvinga alternativaMöjligheter26.8 att

åtgärder
vid isoleringhuvudprincipemaframhållitkommitténSom är un-en av

tillmöjligheternakunnaskallendast ägader tvång dennaatt rum om
föruttömda. redogjorts iåtgärder Somfrivilliga eller alternativa är av-

det förekommitkartläggningkommitténsframgår attsnitt 26.1 attav
erforderliga enligtgrund insatserpåtillgripits öv-tvångsisolering attav

områdesjukvårdens och socialtjänstensochhälso-pårig lagstiftning
till för-för kommitténs förslagutgångspunktväsentligsaknats. En en
tillförsäkrafinnas möjlighetermåstedetsmittskyddslagändrad attär att

behovet så ingri-begränsaradekvata insatserden enskilde enavsom
fråganaktualiserarunder tvång. Dettaisoleringpande åtgärd omsom

denrättsliga medel för tillvaratasärskildabehovdet föreligger attav
enskildes intressen.

vård eller särskiltbehov särskildsig havisarsmittbärareOm aven
den be-smittskyddssammanhang haristöd för kunna sitttaatt ansvar
till hansdå ärendet kommitsmittskyddsläkaren,handlande ochläkaren

eller stödtillse sådan vårdförsärskiltkännedom, att attett er-ansvar
får vidare kommitténsSmittskyddsläkarenenskilde.bjuds den genom

utredningensmittskyddslag förförslag till förändrad ett stort omansvar
mednödvändiga kontaktermedförvilketåtgärder,behovet ansva-av

svårmedveten det kanKommitténhuvudmän.riga är att vara enom
erforderlig vårdföranstaltalandstingellerför kommunuppgift att om

huvudmännenförutsätter ocksåKommitténomhändertagande.eller att
Emellertid kanstånd erforderliga åtgärder.tillfåtillsöker medverka att

påtryckningsmedel kanegentligaavsaknadentänkas därsituationer av
krävaidag begränsade möjligheterharenskildebesvärande.bli Den att
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bestämda behandlinginsatser rörande vård, och stöd enligt hälso- och
Ävensjukvårdslagen eller enligt lagarna på socialtjänstens område. om

den enskilde har förklarats ha till viss insats, enligt LSS, kanrätt t.ex.
Ävendet dessutom få den verkställd.svårt tillsynsmyndigheter-attvara

Socialstyrelsen och länsstyrelserna, möjligheter inom sinaattnas, res-
pektive tillsynsornråden genomdriva åtgärder för enskilda ärpersoner
begränsade.

olika påtryckningsmedelKommittén har för säkra möj-övervägt att
ligheter tilltill frivilliga alternativ isolering oberoende samtycke. Ettav
alternativ särskiltinföra betalningsansvar for isolering enligtär ettatt
smittskyddslagen likhet med det betalningsansvar föri gäller vissasom
medicinskt färdigbehandlade enligt lagen 1990:1404personer om

för hälso-kommunernas viss ochbetalningsansvar sjukvård. Emellertid
torde åtgärd begränsat värde bl.a. tillsådan med hänsynett atten.

kostnadsansvar för isolering.landstingen redan har Vidare torde be-ett
talningsansvar effektivt i situationer då tiden for isoleringendast vara

till de begränsningarkan bli Med hänsyn isoleringstidenlångvarig. av
därförkommittén torde betalningsansvar sakna effekt.föreslår ett

lagstadgadeffektivt framstår däremot föreläggaSom rätt attenmer
landsting inomenskild eller viss tid föranstaltakommun atten en om

Förelägganden påtryckningsmedelbestämd förekommerinsats.en som
olika lagar. Fördeleni tillsynssammanhang i många med sådantett

föreläggande direkt förpliktelse fördet innebär den ansvarigeär att en
huvudmannen därvid klart framgåroch det vilken skyldighet denatt

landstingskommunala huvudmannenkommunala har i det enskildaeller
fallet. uppmärksammas innehålletdock här i sådant före-Det bör att ett
läggande sikte på insatser i frivillig fonn. föreläggan-endast kan Ettta

krav huvudmannende kan innebära på genomförasåledes inte al-ett att
i vad dettaternativ tvångsvård. Bedömningen mån bör initieras ochav

genomföras ordning idag.bör igöras somsamma
for meddela -föreläggandenKommittén har börrättenatt attstannat

läggas berörd tillsynsmyndighet, dvs. Socialstyrelsen respektivepå
länsstyrelserna. befogenhet går väl hopsådan i med tillsynsansvaretEn

respektivehälso- och sjukvården socialtjänsten och med denöver över
myndigheter harerfarenhet och kompetens dessa berördarörande verk-

samheter. däremot bereddKommittén inte smittskyddsläkarenär att ge
befogenhet fatta förså långt gående landstingsverksamhetenatten som

eller den verksamheten tvingande beslut.kommunala kommitténSom
tidigare smittskyddsläkaren dockkommer hanämnt att ett stort ansvar
för för den enskildeutredningen och initieringen erforderliga åtgär-av
der. föreläggande uppkommerbehov ankommer detOm på smitt-av
skyddsläkaren anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten.att
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förstärka föreläggandetmotiveratsärskilda fall kan detI att ge-vara
varför lagen också bör möjlighetmed vitekombinera dettaatt genom

bör, föreläggan-förelagd huvudmantill sådan sanktion. En oavsett om
överklaga till läns-ha besluteteller inte,det förenas med vite rätt att

rätten.
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ektinriktade åtgärderObj27

Allmänt27. l

gällande reglering det objektinriktadekritik riktatsDen mot avsom
ansvarsfördelningen tillräck-framförallt intesmittskyddet gäller äratt

Överlappande sammanhängandelagstiftningar med därmedligt tydlig.
medfört problem det praktiska smitt-har igränsdragningssvårigheter

och kostnadslqävande utbrottsut-framförallt vidskyddsarbetet, större
påpekats ansvarsfördelningen mellan smitt-ocksåredningar. harDet att

kommunala nämnd för objektin-skyddsläkaren och den som ansvarar
tydligare.riktade åtgärder bör göras

det föreligger tveksamhetsmittskydd kräver inteEtt effektivt att om
Ävenvidta kommitténsför viss åtgärd.har attansvaret en omvem som

praktiska smittskyddsarbetet,i detaktörernakartläggning visar att ge-
samarbete, många lösa deoch gånger kunnatöverenskommelsernom
förelegat bör eftersträva klararegränsdragningsproblem som man en

lagstiftningen. Kommittén därför den dub-ansvarsfördelning i attanser
föreligger bör undanröjas så långt det möjligt.belreglering ärsom nu

det för smittskyddsåtgärder djurKommittén motatt ansvaranser
har idag huvudsak bör förändras.i inteoch objekt kommunernasom

i princip skall ha förkommunensåledesDetta innebär att ut-att ansvar
eller misstänks härröra från objekthärrörreda och åtgärda smitta som

avseende åtgärder djur.och djur, med begränsningardock vissa mot
andra lagarredan idag smitt-Emellertid följer detta även änavansvar

framhållit utgångspunkten börhar tidigareskyddslagen. Kommittén att
skall inriktas åtgärder för för-klarare påsmittskyddslagen attattvara

framgårmänniskor. Som kommitténshindra mellanspridssmittaatt av
bestämmelser objektinriktadekartläggning smittskyddslagens omsynes

mycket liten utsträckning och de kom-åtgärder tillämpats iendast ha
med stöd bestämmel-har främstmunala arbetenämndernas ägt rum av

livsmedelslagen. Enligt kommitténslagstiftning,i t.ex.ser somannan
de kommunala smittskyddsåtgärdema i sindetta förmening talar att

innehåller kommunens åliggan-helhet de andra lagarbör regleras i som
den hänseenden.dessai
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främst aktuellalagar därvid livsmedelslagenDe är ärsom
1971:511 miljöbalken 1998:808. Emellertid får förelig-och det inte

tillämpligheten dettveksamhet gäller smittskyddsåt-någon närga om
gärder Enligt livsmedelslagen har kommunen egenskapobjekt. imot av

uttryckt fortillsynsmyndighet klart åtgärder vidtas deattett motansvar
misstänks sprida hänsynlivsmedel sprider eller smitta. Med till attsom

med lagen förhindragrundläggande syftenade smittaär att attett av
omfattarlivsmedel, kommunensuppkommer och sprids via ansvar en-

såväl smittkällan.spåra ingripaligt kommitténs bedömning motatt som
nedan avsnitt omfattar vidareEnligt kommitténs bedömning, 27.2,se

bestämmelserna hälsoskydd i miljö-tillsynen efterlevnadenöver omav
fallanslutande förordning då objekt spriderbalken därtilloch även

nämnda docki avsnitt föreslåskommittén redovisar vis-smitta. Som nu
för undanröja eventuella tveksam-bestämmelserkompletterande attsa

beträffandetillämplighet vissa åtgärder.heter miljöbalkensrörande
framgår det främst rådandekartläggningkommitténsAv äratt nu

för åtgärder spriderbeträffande djurdubbelreglering ansvaret mot som
vållat problem praktiken.i Denoch misstänks sprida smitta som nuva-

smittskyddsåtgärder djur kommu-innebärrande regleringen mot attav
bestämmelser förhar generelltsmittskyddslagens ett ansvarnen genom

fallJordbruksverket och vissaSamtidigt har isådana vidtas. ävenatt
befogenhet vidta olika åtgär-enskilda veterinärerlänsstyrelsen attsamt

enligtdjursjukdomaroch bekämpa smittsammader för förebyggaatt
m.fl. Eftersom säll-1980:369 lagar.bestämmelser epizootilageni

med denhörprivatpersonerskapsdjur innehas nära en-sammanavsom
enligt kommitténs uppfattning naturligtdetskilde bostadoch dennes är

personlig egendom bör omfattassådana djuratt en som avsomse
miljöbalken. Beträffande övriga djur harihälsoskyddsbestämmelsema

kompetens ochlänsstyrelsenJordbruksverket och större större resurser
vidare detpraktiken det redan idag såenskild kommun. I är ärattän en

för utrednings-Jordbruksverket och inte kommunen tar ansvaretsom
utbrott djur. Kommitténbekämpningsåtgärder vidoch större rörsom
för smittskyddsåtgärder uttryckli-kommunensdärför att ansvaranser

sällskapsdjursådana innehas privatper-bör begränsas till som avgen
soner.
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Bestämmelser hälsoskydd27.2 iom

miljöbalken

objekt sprider smitta enligtförutsättning för ingripaEn motatt som
hälsoskydd förekomstenbestämmelser smitt-miljöbalkens är attom av

omfattassådan störning begreppetkan utgöraämne somen avanses
Med detta begrepp enligtmänniskors hälsa.olägenhet for ut-avses en

enligt och hygi-balken störning medicinsktrycklig definition i somen
menligt och ellerpåverka hälsan inte ringaenisk kanbedömning ärsom

lagen förarbetenaexempliñering inte i ihelt tillfällig. Någon görs men
exempel påohyra och skadedjurdrag, lukt,buller, kyla,nämns som

Även balkensåledes inte uttryckligen idetsådana störningar. angesom
från objekt påtorde smittaeller dess förarbeten sätt t.ex.somsamma

hälsoeffekt omfattasnegativsådanohyra kunna leda till avsomen
beaktas risk för smittspridningocksåbörlagens definition. Här att sy-

hälsoskyddslagensflera den tidigareförmotivenha varit ett avnes av
förarbetenafinns några uttalanden idet intebestämmelser samt att som

begreppet olägenhet för männis-ingå ismitta kanmotsäger att anses
behövs därför någon jus-bedömning intekommitténshälsa. Enligtkors

bal-for människors hälsa förolägenhetbestämmelsentering attomav
förtydli-tillämpliga påhälsoskydd skall smitta. Ettkens regler varaom

värde bl.a. pedagogiska skäl,gande visserligenkunde menavvara av
exempli-definition lagtexten ochmed ikonstruktionbestämmelsens en

sådan lösning måstemedförförarbetena,endastfiering i att ansesen
framhålla kommitténemellertidvillKommitténolämplig. ävenatt om
det behövs ändring bestäm-således för närvarande inte att en avanser

tveksamheter ivärde undanröja allaionekligenmelsen, finns det attett
kan det därför aktuellt ikommitténEnligtdetta hänseende. att ettvara

bestämmelsen i balken såjusteringskede attöverväga avensenare
omfattas definitionen olä-uttryckligenobjektellersmitta från djur av

hälsa.för människorsgenhet
egenskap tillsynsmyndighetdet imiljöbalkengällerdetNär är av

har ingripa störningar inne-nämndenkommunaladen att mot somsom
Tillsynsansvaret innebärhälsa.människorsbär olägenhet för att myn-

kontrollen reglerna den berörda lag-för iskalldigheten ifråga attsvara
bestämmelse eller nyttjan-balkensstiftningen följs. Om ägareattt.ex. -

skäligenskall vidta de åtgärderberörd egendomderättshavare somav
eller undanröja olägenheteruppkomstenförhindrakan krävas för att av
nämndenåligger det ingripa. Förföljsför hälsa -intemänniskors attatt

skä-skall ske måste, framgår,ingripandeställning till ettta ensomom
harskälighetsavvägning intelighetsavvägning Denna närmaregöras.

förarbetenabestämmelsen. Enligt uttalanden itillförarbetenaberörts i

19-0619Smittskydd14 delA
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till motsvarande bestämmelse hälsoskyddslageni innebär sådanen
avvägning hänsyn skall till å sidan den olägenhetatt tas stör-ena som
ningen förorsakar för människors hälsa och å andra sidan dennyttan av
verksamhet tillupphov stömingen kostnaderna församt attsom ger un-
danröja ekonomiskastömingen och den verkan i övrigt ingripa.attav

ingripanden kan skeHär skall vidare också med stöd mil-noteras att av
Ävenjöbalkens vid tillämpningallmänna hänsynsregler. dessa reglerav

Enligtskall dock kommitténsavvägning mening tordegöras.en
eller befarad smittspridningemellertid smittspridning kunnainte utgöra

grundsådan olägenhet på tekniska och ekonomis-t.ex.en man avsom
ka Kommitténs uppfattningavvägningar fär således deäracceptera. att

balkenföreskrivs i inte något hinder föravvägningar utgör nämn-som
erfordrar.den smittskyddetvidta åtgärderatt som

vid tillsynmedel nämnden kan tillgripa miljöbalkenDe enligtsom
smittskyddslagen, föreläggande och förbudliksom eventuellt före-iär,

den enskildes bekostnad.nade rättelse på miljöbalkenmed vite Isamt
nämndenfinns möjlighet för begära verkställighetdessutom att aven

beslutet kronofogdemyndigheten. kunna tillsynen harhos För att utöva
tillträde ochnämnden vidare till provtagning.rätt

bedömning torde berörda bestämmelserEnligt kommitténs nu ge
erforderligatillräckliga vidta såväl utredande be-möjligheter att som

Emellertid finns i smittskyddslagen befo-kämpande åtgärder. även en
förstöra föremålgenhet för låta personlig detnämnden naturatt av om

samhällsfarligför förhindra spridning sjukdom.nödvändigt För-är av
förhindraföremål för smittspridning tordestöring personliga attav

tid.knappast under emellertid otänk-ha förekommit Det inteärsenare
åtgärd kan uppkommabart sådan bl.a. med hänsyn tillbehovatt ett av

hittills okända smittvägar kansjukdomar med uppträda. Kom-att nya
möjlighet till sådana bibehållas.därför åtgärder börmittén attanser en

tveksamhet rörande miljöbalkensundanröja tillämplighet i dettaFör att
bestämmelse, motsvarande den smittskyddslagen,avseende bör i fö-en

hälsoskydd miljöbalken.bland bestämmelserna iin omras
den kommunalasmittskyddslagen har nämnden vidare, underEnligt

Ävenavliva sällskapsdjur.förutsättningar rätt attsamma som ovan, om
fall torde kunna förhindrasde allra flesta påsmittspridning i sättannat

avlivas bör den kommunala nämnden fråntasdjuret inteän attgenom
denna erfordras. Eftersom bestämmelsernamöjlighet så hälso-om om

endast uttryckligt stöd förskydd i miljöbalken direkta ingripandenger
kommittén nuvarande bestämmelseskadedjur föreslår i smitt-attmot

skyddslagen hälsoskyddsreglemaförs till i miljöbalken.över
nämnden har låtit förstörade fall den kommunala föremålI av per-

sonlig föreligger enligt gällande bestämmelser smittskyddslageninatur
till sällskapsdjur avlivats kan ersättning iställetersättning. Närrätt ett
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förordningen 1956:296bestämmelserna imed stödutges om er-av
ingripanden for förhindra sprid-fall vidvissasättning från i attstaten

möjligheter sak-Motsvarande till ersättningsjukdom.ning smittsamav
hälsoskyddsreglerna i miljöbalken. Kommit-enligtvid ingripandennas

hälsoskydd komp-bestämmelsermiljöbalkensföreslår därförtén att om
uttrycklig till ersättning ibestämmelseletteras med rätt nugersomen

berörda fall.

bestämmelser samverkanSärskilda27.3 om

samordningoch

kommitténsvidtas kommer medsmittskyddsåtgärderförAnsvaret att
uppdelat mellan flera aktörer. Detfortsättningenförslag i attäven vara

de smitt-samverkar ochaktörerdessavikt attdärför attär storav
vidsynnerhetsamordnas. gäller iDettaerfordrasskyddsåtgärder som

djur och objekt. En-både människor,inbegripersmittutredningar som
smittskyddsläkarensmittskyddslag skalltillförslagkommitténsligt ny

för smitt-övergripande ledningsansvarhaockså fortsättningeni ett
uppgifter in-verksam. hansdär han Iregiondenskyddsarbetet ärinom

smittskyddsutredning vid-åtgärder förbehövligadärvid tillsegår attatt
smittskyddsåtgärdema.samordningeffektivförverkaochtas att aven

berördasamarbetet mellanbetydelsetill denMed hänsyn stora som
kommitténsmittskyddetsamladedetför att ut-aktörer har enanser

medinformera och samrådaskyldighetbestämmelsetrycklig attom
miljöbalkenslivsmedelslagen och iinföras ibörsmittskyddsläkaren

smitt-nuvarande bestämmelsen ihälsoskydd. Denbestämmelser om
kommitténsframgåttvadenligtsamverkan harskyddslagen som avom

samarbetetenhetlig arbetsformmedfört någonunderlag dock inte utan
kommunala nämnderna varierar ideochsmittskyddsläkarnamellan

tillräckligtdet intebakgrund härav attganska hög grad. Mot en-synes
livsmedelslagen ochbestämmelse tillsmittskyddslagensdast överföra

skärp-bör markerabestämmelsendenmiljöbalken även attutan ennya
åstadkom-sådan markering kansamarbete Enkravet påning avses.av

obli-samråd med smittskyddsläkarenkommunensgöraattmas genom
ochgäller för närvarandevadutsträckninggatoriskt i änstörre som

snabbhet förmedlingenpå iföreskriva kravuttryckligenatt avgenom
självständigtharkommunentillinformation. Med hänsyn att ett ansvar

dockbör smittskyddsläkarensmittskyddsåtgärderför vidtagande av
slutligakommunen skall vidta.åtgärder Detvilkaha beslutainte rätt att

ligga på kommunen.fortsättningsvissåledesavgörandet skall även
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Kommittén förutsätter emellertid hänsyn till smittskydds-att stor tas
läkarens uppfattning.

effektivt smittskydd kräver vidare denEtt har föratt attsom svara
onödig tidsfördröjning fårsmittskyddsâtgärder kännedom för-utan om

påkalla sådana åtgärder.hållanden kan Detta gäller desåvälsom myn-
digheter för smittskyddsâtgärderhar enligt livsmedelslagensom ansvar

hälsoskyddsbestämmelser, ioch miljöbalkens regel kommunen men en-
fall Livsmedelsverket,ligt livsmedelslagen i vissa deäven som myn-

lagstiftningenför åtgärder enligtdigheter rörande bekämp-som svarar
ning hos djur.smittaav

framkommitkartläggning har nuvarande ord-Vid kommitténs att
anmäla fallläkaren skall smittsam-behandlande vissaning där den av

nämndenkommunala inte fungerat tillfredsstäl-sjukdomar till denma
ochsnabbare effektivlande. åstadkommasyfteI rapporte-att en mer

jfr kap. 23.2 anmälningsförfarandet enligtföreslår kommitténring att
anmälningar skall enbartförenklassmittskyddslagen görasattgenom

Smittskyddsinstitutet. Smittskyddsläkarenstill smittskyddsläkaren och
område och den samlade infor-kompetens överblickoch över störreett

fördet möjligt smittskyddsläkaren bedö-erhållermationen han gör att
åtgärder och samordna sådana åtgärder,vidta intebör attma vem som

omfattar flera kommuner. kommitténEnligtminst vid utbrottstora som
uttrycklig underrättafå skyldighetbör därför smittskyddsläkaren atten

smittskyddsläkaren får uppgifter förekomstberörd myndighet då om
sjukdom påkallar åtgärder.smittsameller misstänkt förekomst somav

underrättelse skall förutomvilka sådan lämnas kanmyndigheter tillDe
Livsmedelsverket, Jordbruksverket eller läns-kommunerna t.ex.vara

uppmärksammas bestämmelse medhärstyrelsen. kanDet att mot-en
länsveterinär återfinns i det förslag tillskyldighet försvarande zoonos-

fram.lagtlag Jordbruksverketsom
betydelse för smittskyddsarbetet det intevidareDet är attstorav

för vidta åtgärder inträder.råder tvekannågon när ansvaret attom
underrättelseskyldighet för smittskyddsläkaren bör där-Ovan nämnda

bestämmelse i livsmedelslagen och miljöbal-för kompletteras med ien
hälsoskydd varigenom berörd myndighet, i regelkens bl.a.kapitel om

efterför sådan underrättelsekommunen, vidtasenastattettges ansvar
Kommittén vill emellertid här framhållade åtgärder behövs. attsom

vidta nödvändiga smittskyddsâtgärderden kommunala nämnden har att
förekomstuppmärksammats på eller misstänktredan nämndenså snart

upplysningar frånförekomst allmänheten.smitta, Somt.ex. genomav
myndigheten självtidigare vidare bestämmer vilkadetärnämnts som

skallbekämpande åtgärder vidtas. Bestämmelsenutredande och som
smittskyddsläkaren får någon direktivrättinnebär således inte att utan
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för smittskyddsåtgärdersyftet inträ-klarläggaär när ansvaret senastatt
der myndighet.för berörd

det regelverk sikte påvidareKommittén även tar attatt somanser
kompletterasfrån djur bör med bestämmel-smittspridningförhindra en

Behovet sådan bestämmelse medinnebörd.motsvarande ärav ense av
och kompetens inte likamyndighetershänsyn till dessa resurseregna

de kommunala åtgärderna. Emellertidgällerdetframträdande närsom
skäl tydliggöraändå finnsdetkommittén att att ettatt ansvaranser

smittskyddsläkaren. lagenunderrättelse från Genominträder efter en
Jordbruksverket befo-på djur,provtagning1992:1683 m.m. gesom

tillämpnings-smittskyddsåtgärder och lagensvidta olikagenheter att
epizootilagen ochtillämpningsområdet förvidsträcktområde änär mer

salmonella djur. Ifråga-bekämpande hos1983:738lagen avom
lagen provtagning pådärför placeras ibestämmelse börvarande om

djur m.m.
framkommit de problemhar vidarekartläggningkommitténs attAv

tillofta haft anknytningutbrottvidförevaritpraktikeni störresom
förhållandetåtgärderna och till detförkostnadsansvaretoklarheter om

provtagningskostnader. Utgångs-mycket högadet bli frågakanatt om
den myndighetfortsättningsvisnaturligtvispunkten bör attäven vara

genomförande också har kostnads-åtgärdsförhar ansvaret ensom
kommittén föreslårdockvill erinraKommitténhärför. attansvaret om

syftesmittskyddsanslag inationellt inrättasjfr kap. 29 attatt ett
arbetet.för det smittutredandehinderpraktiskaeventuellaundanröja

kommitténs förslagtordebedömningkommitténs sammantagetEnligt
de olikasamordning mellanför effektivförutsättningarmedföra en

åtgärder.myndigheternas
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Åtgärder vårdrelateraderörande28

infektioner

kunskaperna förekomstenför bl.a.redogjkap. 4Kommittén har i ort om
hygienverksamhe-för frågor rörandeochinfektionervårdrelateradeav

främst på vadRedogörelsen byggersjukvården.ochhälso-inomten
genomförtSocialstyrelsen harvidframkommit översyn somensom

rörandesärskildakommitténs seminariumvidochoch 1997under 1996
nämndaframkommit ivadgrund översynPåsjukhushygien. som nuav

S98/6l29/HSskrivelse tillsärskild regeringenihar Socialstyrelsen en
förbättringar påför åstadkommaåtgärderolikapålämnat förslag att

tillbeslutatRegeringen harinfektioner.vårdrelaterade attområdet
bestämmelser iinförandesärskild frågaöverlämnakommittén om aven

smittskyddsläka-rapporteringsskyldighet tillrörandesmittskyddslagen
myndighet.nationellochre

Även omfattningen vårdrelate-egentligadenkunskaperna avomom
Socialstyrelsensbristfälliga pekar bl.a.mycketrade infektioner är rap-

ökande,kanskebetydande, ochinfektionerpå sådana utgör ettport att
Enligt kom-sjukvården vårdgivare.ochhälso-problem inom oavsett

allvarligt situationen.all anledning påfinns detmitténs mening att se
1982:763,sjukvårdslagenhälso- ochskall, enligtsjukvårdHälso- och

självklartgod vård.på Detuppfyller kraven är attbedrivas denså att en
förenskilde patientenför den utsättasriskernadetta innefattar attatt

möjligt.så långt detmåste begränsasvårdensamband med ärismitta
smittäm-läkemedelsresistentaspridningenfrågasärskildEn är av

sådana smittäm-förekomstenoch 4kap. 3framgårSom är avavnen.
tecken harandra ländermångaivanliga Sverigemindre i än mennen
betydelseoroande utveckling. Denpåhäruppmärksammats även en

sjuk-behandling de smittsammamedicinskverksamtillgången till mot
smittskyddsläge befinner sigSverigedethaft fördomarna gynnsamma

därför framhålla viktenvillKommitténfår underskattas. atti inte av
ochåtgärder motverkar uppkomstenförebyggandeolikagenomman

smittämnen.läkemedelsresistentaspridningen av
till regeringenoch i sin skrivelsesinSocialstyrelsen har i rapport

åtgärdernabl.a. de förebyggandegällerdetflera bristerpekat på när
vård-framgår klart fråganinfektioner. Detvårdrelaterade attmot om
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relaterade infektioner sträcker flerasig ansvarsområden och beröröver
frågor såväl på det egentliga smittskyddsornrådet på andra områ-som
den, däribland vårdens organisation och utformningen vårdlokaler.av
Rapporten pekar på behovet vårdhygieniska kunskaper för såväl denav
egentliga vårdpersonalen övrig personal inom vården, oavsettsom om
denna bedrivs sjukhus eller i form.på Rapporten visar också attannan
samverkan mellan de olika aktörerna, bl.a. mellan hygienansvariga,
smittskyddsläkare vårdgivare,och betydelse. skrivelseI sinär storav
har framfört det föreliggerSocialstyrelsen vidare behov vidatt av en
och långsiktig området.strategi på Frågorna infektionshygien ochom
vårdrelaterade sidaninfektioner, vid den fråga överlämnats tillav som
kommittén, fortsattdock föremål för beredning inom Socialdeparte-är
mentet.

för del särskilt lyfta framKommittén vill sin vissa frågor rörsom
bl.a. förövervakningen och åtgärder vårdrelaterade infek-ansvaret mot
tioner.

föreliggerhar framgått det bristerDet klart i den kontinuer-att stora
liga hälso- ochinfektionsövervakningen inom sjukvården. finnsSå t.ex.
inte samlad statistik hur många sjukdomsfallnågon inträffat iöver som
samband vård eller behandling inom sjukvårdmed eller tandvård. Orsa-
ken flertaltill detta har bl.a. infektioner infek-att ettuppgetts vara av
tionshygieniskt och antibiotikarestistenta bakterierintresse inte är an-
mälningspliktiga smittskyddslagen.enligt Visserligen förekommer fri-
villig bl.a.och rapportering, den frivilligaregistrering labora-genom

Smittskyddsinstitutet,torierapporteringen till enligt vad fram-men som
täckning. Enligtgått har denna Socialstyrelsens skrivelseojämnen

föreligger behov olika registrerings-därför och rapporterings-ett av
vårdrelaterade infektioner, del de befintligaöversystem t.ex. som en av

kvalitetssäkringssystemen lokalaoch rapporteringssystem. Kom-som
mittén för del det vikt det finnssin nationell ochär storatt attanser av
regional övervakning förekomsten vårdrelaterade infektioner. Ettavav
led i sådan övervakning smittskyddslagens anmälningssystem.ären
Enligt därför flertaletkommitténs mening bör aktuella infektionerav nu
omfattas anmälningsskyldigheten enligt smittskyddslagen. Omav
anmälningsskyldigheten omfattar fall vårdrelaterade infektio-även av

bättre möjlighet upptäckabetydelse och följa förekoms-attner av ges
aktuella infektioner, inte minst inom öppenvården och inom deten av

kommunala börvårdforrnema. här erinrasDet kommittén lämnatattom
förslag till ändrade bestämmelseri viss mån anmälningsskyldig-närom
het skall föreligga, jfr kap. jämförelse23.2. I med gällande bestäm-nu
melser kommitténs förslag innebära möjlighettorde bättreatt anpassa

omfattning tillanmälningsskyldighetens vad påkallat vid vård-ärsom
relaterade infektioner, det gäller anhopning och utbrottnärt.ex. av
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gäller förekomsten resistentadetochinfektionervårdrelaterade när av
anfört skrivelsen tillSocialstyrelsen iSombakterier och virus. rege-

obliga-behov andra formerföreliggadocktorde detringen även avav
vilkavården, förden slutnabl.a. inomrapporteringssystem,toriska

tillämpligt. Frågorintesmittskyddslageni äranmälningssystemet
vårdorganisationfrämst lokalrapporteringssystem rörrörande sådana

synpunkterfrån andramåste änochkvalitetssäkring övervägasoch re-
de frågordetta ocksåuppgiftEnligtsmittskyddsaspekter. utgör en avna

Socialdepartementet. Kom-påberedningsärskildföremål förärsom
obligatoriskaandraeventuellafrågandärför intemittén behandlar om

rapporteringssystem.
di-ochvill lyfta framkommitténfrågasärskildEn somsomannan

övervak-förfrågorsmittskyddetegentliga är ansvaretberör detrekt om
vårdrelaterade infektionerna. En-minska deföråtgärderochning attav

medhygiensektioneralla landstingfinns iSocialstyrelsensligt rapport
rådgivande rollbl.a. harhygiensjuksköterskorhygienläkare och som en

dennaframkommitvadEnligt äraktörer.till övrigaförhållandei som
den slutnakoncentrerad tillfrämstverksamhetinfektionshygieniska

utnyttjashygiensektionernahoskompetensenvad månoch ivården av
Organi-landet.vården skiftar ikommunaladenöppenvården eller inom

påsaknasvårdrelaterade infektionermedtillrättakommasation för att
enkäterdeEnligtkommunaladenhåll, inommånga t.ex. omsorgen.

rörandeoklarhetervidareföreliggergenomförtharSocialstyrelsen vem
infektionerna.vårdrelateradedeåtgärderförhuvudansvar motharsom

gällapåpekatsseminarium, gräns-kommitténs t.ex.vidhar, bl.a.Detta
och smitt-hygiensektionemasverksamhetschefens,mellandragningen

dockhargränsdragningtydligareBehovetskyddsläkarnas avansvar.
fungerandeföreliggerdetvad månberoende i ettvisats sam-avvara

arbete.
smitt-det egentligatillbegränsathuvudsakuppdrag i ärKommitténs

ansvarsfrågor in-kommitténpåinte att taankommerskyddet. Det upp
framhållashärEmellertid börsådan. attvårdorganisationen somom

övergripandedetförslag skall hakommitténsenligtsmittskyddsläkaren
ocksådärmedochregionsinsmittskyddet inomför ansvararansvaret

utbrottvarjevid i principsmittskyddsåtgärder vidtasför adekvata avatt
smittskydds-vidtarframgåttvadEnligtsjukdomar.smittsamma som

Proble-lokaler.sjukvårdensåtgärder inomnågrasällanpraxisläkaren i
sjuk-lösasförutsätts kunnaharinfektionervårdrelaterademed avmen

specialister.andrahygienläkare ochhjälpmedvårdshuvudmännen av
före-Emellertidfortsättningen.i ärutgångspunkten ävenbörDetta vara

betydelsefråga sådaninfektioner attvårdrelateradekomsten avenav
huvud-bevakauttryckligt attbör attsmittskyddsläkaren ett ansvarges

sjukvårdenochkommunala hälso-densjukhem,sjukhus,förmännen
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hemsjukvården vidtar de åtgärdersamt krävs för hindraatt attsom
smitta sprids. Sådana åtgärder kan såväl smittutredning andraavse som
åtgärder för förhindra smittspridningen ochatt kan såväl objektavse

huvudmarmenOm underlåter tillse tillräckligaatt åt-som personer. att
gärder kommer till stånd bör smittskyddsläkaren påtala för den aktuella
huvudmannen vilka insatser krävs. Om huvudmannen, påpe-trotssom
kande, inte åtgärdat bristerna bör smittskyddsläkaren anmäla förhållan-
det till ansvarig tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten kan såom er-
fordras förelägga ansvarig huvudman vidta åtgärder.att

Kommittén vill slutligen framhålla vikten all personalattav som
arbetar inom vården har tillräcklig utbildning och kunskaper åtgär-om
der för förebygga vårdrelaterade infektioner. Som anförtsatt ovan
framgår Socialstyrelsens det idag föreligger brister irapport attav per-
sonalens kunskaper, hosinte minst personalen inom den kommunala
vården och Vidare det också vikt den infektions-är attomsorgen. av
hygieniska kompetens finns bl.a. hos hygiensektionema till-görssom
gänglig och delarutnyttjas inom övriga vården i vilken formoavsettav
denna bedrivs.
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ochstyrningNationell29

frågororganisatoriska

Inledning29. l

ochgenomgånguppdrag gjortkommitténspåharStatskontoret en
16.kap.sesmittskyddsorganisationennuvarandedenutvärdering av

bris-huvudsak väl. VissaiorganisationenfungerarStatskontoretEnligt
nationellsvårigheten utövasådan attdock. Enkonstaterades envarter

delssammanhängerverksamheten. Dettastyrningochsamordning av
nå-aktörerolikaså många utanberörsmittskyddsverksamhetenmed att

samladsaknasdetmeddelsmyndighet, attcentral engemensamgon
beslutförunderlagstatsmakternakanuppföljningnationell omgesom
anledningmedhar bl.a.Kommitténprioriteringarochinriktning m.m.

uppdragfortsatt närmareStatskontoret attettiakttagelserdessa gettav
ochsamordningnationellförstärktförförutsättningarnaanalysera en

tillgodo-kanuppföljningochtillsynpåkravskärptahurstyrning samt
eventuelltförförutsättningarna ettingick attuppdraget ävenI angeses.
Statskon-smittskyddsläkarorganisationen.förhuvudmannaskapstatligt

redo-Kommitténförslag.sinaredovisat199924har i rapportentoret
kommitténsförslagen jämtedelarnacentralaföljande dei detvisar av

därav.anledningmedövervägandenegna

uppföljningNationell29.2

infor-luckor.har DenuppföljningdagenskonstaterarStatskontoret att
jämföra ochsvårhuvudmänolika är attfrånfinns samman-mation som

smittskydds-uppföljningnationellnågonfinns inteställa. Vidare av
producerasinformationdenmeningegentligi utanverksamheten som

Statskontoretkimskap.behovprofessionensinriktad på an-är avmest
tillgodoseförutvecklas stats-böruppföljning attnationellattser en

för beslutunderlagbild tillsamladfåbehov ommaktemas att enav
börUppföljningenanslag,dimensioneringlagstiftning, avsem.m.av

län,påfördeladesmittadeantalsmittskyddsområdettillståndet inom
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befolkningsgrupp insjuknadetyp, och avlidna, utbrott,störrem.m., re-
sistens, vaccinationstäcloiing m.m., de samlade kostnaderna för smitt-

sjukdomar smittskyddsorganisationen, vård och behandling,samma
sjukfrånvaro och minskade arbetsinsatser, statliga,prestationer av
landstingskommunala och kommunala huvudmän, slutligen be-samt en
skrivning och i vissa fall mätning verksamhetens efekter. Denav sam-
lade informationen kan läggasi sin till grund för samhällsekonomis-tur
ka analyser för olika smittsamma sjukdomar. Statskontoret föreslår att
regeringen särskild samordningsgrupp med förutser representanteren
berörda förmyndigheter utarbeta metoder och rutiner föratt samladen
årsredovisning för smittskyddsverksamheten i samhället.

Kommittén delar uppfattningen det angeläget statsmakternaäratt att
får bättre infonnation tillståndet landeti det gäller smittsam-nären om

sjukdomar smittskyddsverksamhetensliksom prestationer ochma om
kostnader. framstår ocksåDet brist det inte möjligtstor att är attsom en
få samlad bild samhällets kostnader för smittsamma sjukdomar,en av
inbegripet vård behandling,och sjukskrivningskosmader se kap.m.m.
18. Kommittén därför likheti med Statskontoret arbete böratt ettanser
inledas för utveckla metoder och förrutiner nationell uppföljningatt en
och utvärdering. Inför detta arbete lqävs precisering vilken infor-en av
mation förrelevant regering och riksdag. Enligt kommitténsärsom me-
ning bör det ankomma på regeringen dessa infonnationsbehovatt ange
liksom formi vilken utvecklingsarbetet bör bedrivas. detavgöra Föratt
fall särskild samordningsgrupp inrättas bör dess roll förhållandei tillen
de centrala myndigheterna klargöras. Detta berörs i nästfölj ande av-
snitt.

29.3 Nationell samordning och styrning

Statskontoret konstaterar smittskyddsverksamheten svårstyrd medatt är
olikaantal huvudmän på central, regional och lokalett stort nivå. Sek-

toriseringen skapar också problem. Det saknas mål förgemensamma
verksamheten på olika nivåer. Statskontoret föreslår denatt ovannämn-
da samordningsgruppen får i uppdrag utarbeta mål för verksamhe-att

initiera utvecklingsprojekt, samordna informationsinsatserten, m.m.
Kommittén vill understryka vad angelägenhetensagtssom ovan om

nationell uppföljning smittskyddsverksamheten så att stats-av en av
makterna kan få aktuellsamlad och bild de insatser ochgörsen av som
hur effektiva de sådan kunskapEn förutsättningär. förär med-en en

nationell förststrategi. Det med denna kunskapveten är statsmak-som
säkert kan bedöma behovet och valetterna styrmedel. Enligtav av

kommitténs kan det ifrågasättasmening statsmaktemas möjligheterom



frågor 429organisatoriskaochNationell styrningSOU 1999:51

särskilttillräckliga,nulägetistyrningoch ärsamordningtill nationell
all-hotandetänkasväl kansituationen attdentillmed hänsyn enatt

åtgärder.samordnadesnabbaepidemi krävervarlig
besluts-fullständigtfårstatsmakterna ettpåavvaktanI att mera

sjukdomarsmittsammaåtgärdersamhällets motgällerdetunderlag när
med-befogenhetregeringens attutvidgningkommitténföreslår aven

krigsfara. En-krig ellersmittskyddet vidföreskriftersärskildadela om
utfärdabemyndigassålunda attregeringenbörmeningkommitténsligt
för detfredstid,vid kriser iocksåsmittskyddetföreskriftersärskilda om

allvarligepidemiochavvaktaskanintebeslutriksdagens avfall att
kanlandet. Härigenomibrytaeller hotar ut rege-utbrutit attsjukdom
särskildaandraåtgärder ochnationellasamordnadebeslutaringen om

understäl-föreskrifter måste snarastSådanasmittskyddet.inominsatser
prövning.las riksdagens

vilken instansklargörassmittskyddslageni som, un-vidarebörDet
nationellaövergripandedetharnulägetiriksdag,och an-regeringder

sjuk-smittsammaskydd motbefolkningen gottettför attsvaret ges
dettaförskälövervägandetalar attmeningkommitténsEnligtdomar.

idagredanharSocialstyrelsen ettSocialstyrelsen. an-anförtrosansvar
tillsyns-egenskapsåväl ismittskyddetsamordningen avför avsvar

ochrådallmännautfärdabefogenhetema attmyndighet genomsom
smitt-vidareutvecklaochföljaskall vidareSocialstyrelsenföreskrifter.

riktlin-utfärdaföreskrifterochrådallmännaochskyddsarbetet genom
Genomsmittskyddslagen. atttillämpningenförvägledningtilljer av

uttryckligtSocialstyrelsenocksåfår ettlageni ansvarreglerasansvaret
utbrottsmittskyddsarbetet vid störresamordnaoch sominitieraför att

uppmärksammasdockbörHärlandsting.fleraellerlandethelaberör
myndighe-andradirektivrättfårinte överhärigenomSocialstyrelsenatt

Social-självklartsmittskyddsåtgärderna. Det attärförter ansvararsom
ochmyndigheter,berördaandramedsamråda even-enmåstestyrelsen

härvidkan vär-samordningsgrupp vara avmyndighetsgemensamtuell
för så-uppgifterochfunktiondefinieraangeläget endockde. attDet är

uppdragbör dessmeningkommitténsEnligtsamordningsgrupp.dan
statsmakternametoder förutarbeta attuppgiftentill att gekoncentreras
smittskydds-uppföljningnationellförunderlagtillfredsställande avett
syftar tillutvecklingsarbete attinitierandetverksamheten somsamt av

huvudmän.olikamellansamordningochsamarbeteöka
harSocialstyrelsenvid sidanuppmärksammas attocksåbörHär av

smitt-nationelladetcentral roll iSMISmittskyddsinstitutetockså en
rollSMI:sbetydelsenframhållavill härKommitténskyddsarbetet. av

bedöm-förunderlagochråddebl.a.nationellt expertorgan genomsom
epidemio-dengrund imedkaninstitutetvidare insatserning gesomav

internationelladetuppgifter idessochbevakningenlogiska genom
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samarbetet. Någon anledning förändra SMI:s rollatt har inte framkom-
mit i kommitténs underlag.

29.4 Mål för smittskyddsverksamheten
Statskontoret påpekar i sin den nuvaranderapport att smittskyddslagen
i utsträckning har karaktärstor forfarandelag. Den sålundaav ren anger
inte några mål för smittskyddsverksamheten, sig på central, regio-vare
nal eller lokal nivå. Detta minskar möjligheternaäven till kvalitets-en
inriktad tillsyn.

Kommittén har dennai del kommit till slutsats Stats-samma som
kontoret. Det förslag till smittskyddslag kommittén utformatny som
har karaktär målinriktad ramlag, vissa förfarande-ävenmera av om
bestämmelser inte kan undvaras. Kommittén har således i l § detangett

Ävenövergripande målet för samhällets smittskydd. de regler som upp-
under Allmänna riktlinjer för smittskyddettas får ha till syftesägas att

säkra måluppfyllelse och kvalitet i verksamheten. De nämnda bestäm-
melserna alla aktörer inom smittskyddet. Det kan dessutom finnasavser
anledning utforma kompletterande mål på bådeatt kort och lång sikt.
Detta gäller såväl på nationell på regional och lokal nivå. Dennasom
aspekt bör beaktas i det fortsatta arbetet med den nationella uppfölj-
ningen.

Klart utformade mål och riktlinjer för smittskyddsverksamheten ger
ökade förutsättningar för enhetlig tillämpning regelverket ochen av en
jämnare kvalitetsutveclding. Som kan de ocksånämnts ettovan vara
stöd för den statliga tillsynen verksamheten. Kommittén vill för sinav
del understryka vikten kvalitetsaspektema fåratt genomslag i allaav
delar smittskyddsverksamheten, huvudman. Enoavsettav annan syn-
nerligen viktig faktor gäller personalens kompetens. Att smittskydds-
läkaren måste besitta hög kompetens och erfarenhet självklart. Menär
kompetenskraven måste uppmärksammas också för andra befattnings-
havare, såsom personal skall sköta smittspåming eller personalsom

har råd i hygienfrågor. Kommittén haratt för kvali-som stannatge att
Aoch kompetenskraven bör markerastets- särskild bestämmel-genom en

såsom Ävende allmänna riktlinjerna for smittskyddet. dennase en av
bestämmelse kan bli till förstöd kvalitetsinriktad tillsyn.en
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Tillsyn29.5

be-idagtillsyni sin statenskonstaterar rapport attStatskontoret ger
och kom-verksamhet landstingipåverkamöjligheter attgränsade att

nuvarandeoch kvalitet. Deninriktningomfattning,önskvärdharmuner
centralt pla-vilkensmittskyddsverksamheten, utövastillsynen av enav

mycketStatskontoretenligtharSocialstyrelsen,hoscerad enhet en
aktuellalösainriktad pådessutom attomfattning. Den ärblygsam mera

kvalitetsnivåer.lagefterlevnad ochkontrollerapåproblem attän
ochkraftigtökasbör attinspektionerantalet enStatskontoret attanser

Möj-lagstiftningen.kontrollbörstrikt motinspektionerandelviss avse
förasInspektionsprotokoll börutnyttjas.börsystemtillsyntillligheter

analyse-ochsammanställasbörtillsynsverksamhetenresultatetoch av
ras.

komplet-lagenframgått, attvidare,förordarStatskontoret ovansom
omfattninginriktning,verksamhetensbestämmelsermed vissa omteras

och kvalitet.
viktigttillsynenstatligaden är ettuppfattningendelar attKommittén
smitt-kvalitetsmedvetande inomochenhetlighetökaförmedel att

måstedå ocksåtillsynsmyndigheten utövasjälvklartskyddet. attDet är
och ibristerpåpekandendvs.mening, göraformelltillsyn i ommera

genomdrivalagstiftningen attbefogenheterdehandsista gerutöva som
hållaskäldärvidfinns detuppfattning attkommitténsEnligtåtgärderna.
dvs.förvaltningsmyndighet,centraluppgifterSocialstyrelsensisär som

allmännautfárdanderådgivningoch samtsamordning avbland annat
Kommitténtillsynsfunktionen.egentligadenmedföreskrifter,ochråd

smittskyddsverksamhetentillsynSocialstyrelsens överdärför attanser
sjukvården iochhälso- stort,tillsynstyrelsens övermedsamordnasbör

börDettatillsynsenheter. ävenregionalastyrelsensdvs. utövas genom
minstintensifierad tillsyn, intetillmöjligheter genom sam-ökade enge

till-knytainfektionssjukvården. Genom atttillsynenmedordning över
1998:531lagenbestämmelser itill vissasmittskyddet omöversynen
Socialstyrelsenfårområdesjukvårdensochhälso-påyrkesverksamhet

verksam-förbjuda vissmöjligheteninklusive attbefogenheter,alla de
sjukvården.ochhälso-tillsynvid överföreliggerhet, som
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29.6 Huvudmannaskapet för

smittskyddsläkarorganisationen m.m.

Statskontoret har i sin redovisat denrapport nuvarandeatt organisatio-
för smittskyddsläkama, med landstingskommunalt huvudmanna-nen

skap, i allt väsentligt fungerar väl och det från dennaatt synpunkt inte
finns anledning statligt huvudmannaskap.övervägaatt ett Statskontoret
har efter genomgång olika aspekter på huvudmannaskapsfråganav

för förorda fortsatt landstingskommunaltstannat att huvudmanna-ett
skap. I andra hand förordar Statskontoret statligt huvudmannaskapett
varvid verksamheten läggs på entreprenad hos landstingen.ut

Kommittén konstaterar det i och för sig finns principiellaatt skäl
kan tala för statligt huvudmannaskap förett smittskyddsläkarorga-som

nisationen. Ett mycket sådant gäller rättssäkerhetsaspektema.tungt Ju
fler befogenheter smittskyddsläkaren har fatta ingripande beslutatt mot
enskilda, starkare blir kraven på enhetlig tillämpning och på ett stat-
ligt kommitténs lagförslagI har emellertid de flesta befogen-ansvar.
heter besluta tvångsåtgärder enskildaatt flyttats frånmot smitt-om
skyddsläkaren förvaltningsdomstol.till detI fall smittskyddsläkaren har
kvar sådan befogenhet, främst frågai tillfällig isolering,en om s.
skall hans beslut inom två dagar underställas länsrätten. Enligt kom-
mitténs mening tillgodoser denna reglering de rättssäkerhetslcrav som
rimligen kan ställas. Från denna synpunkt bör därför inte landstings-ett
kommunalt huvudmannaskap några avgörande hinder.möta

Ett principiellt skäl kan tala förannat statligt huvudmanna-ettsom
skap för smittskyddsläkarorganisationen den omständighetenär detatt
kan svaghet smittskyddsläkaren beroendeatt är landstingetsvara en av
prioriteringar och resurstilldelning. Enligt kommitténs förslag ges
smittskyddsläkaren ökat för bevaka bl.a.ett enskildaatt attansvar er-
bjuds vård eller stöd kan alternativ till isolering oberoendesom vara av
samtycke. Smittskyddsläkaren skall också bevaka sjukvårdshuvud-att

vidtar erforderliga åtgärdermännen vårdrelaterade infektioner.mot
bådaI dessa fall det viktigt för smittskyddsläkarenär ha stark ochatt en

oberoende ställning förhållandei till kommun och landsting. Denna as-
pekt kan kanske inte motivera statligt huvudmannaskap.ettensam
Kommittén vill dock understryka lagförslaget under den kom-att om
mande beredningen kompletteras med ökade befogenheter för smitt-
skyddsläkaren enskilda eller kommungentemot och lands-gentemot-
ting detta på aktualiserar frågannytt eventuellt statligt huvud-ettom-
mannaskap. fråga fårDenna i så fall utredas i särskild ordning. I nu-
läget kommitténsig inte ha underlag för föreslåänanser annat att ett
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funge-hittillshuvudmannaskap, vilketlandstingskommunaltfortsatt
väl.rat

vidare ilandstingensmittskyddslag börgällande ävenenligtLiksom
skallsmittskyddethursjälva bestämmafrihethafortsättningen att orga-

lokala behovenolikhetema detill iMed hänsynlandstinget.niseras i
organi-detalj lagreglera hursvårt idet sigförutsättningarna attoch ter
möjlig-beträffandeföreliggeridagbristerskall Desationen ut. somse

och kost-prestationernaeffektemautvärderaheterna nämnareatt av
landstingenolikajämföra desvårtvidaredet attnadseffektiviteten gör

bör härbör utformas. Detorganisationenrörande hurdra slutsatseroch
uppfyllakandenutformas såskallorganisationen attbeaktasdock att

kommitténsikompetensochkvalitetpåde lcravde mål angessomsamt
smittskyddslag.förslag till en ny

påsmittskyddslaggällandeenligt attkravetsärskild frågaEn rör nu
landstingsområde.varjesmittskyddsläkare inomskall finnasdet en

börfortsättningenockså ihuvudprincipenKommittén ävenatt omanser
landstings-varjesmittskyddsläkare inomskall finnasdetatt envara

landstingenmöjligheter för attdelsförskäl öppnaföreliggerområde att
möjlighet inomdels ettsmittskyddsläkare, attsamverka geenom

Statskon-smittskyddsläkare. Avförordnalandstingsornråde än enmer
hälfteniframgårsmittskyddsorganisationen attutvärdering avtorets av

uppgiftermed dessadeltidsmittskyddsläkarnaarbetarlandstingen var-
läkartjmedkombineras änst.såledessmittskyddsläkartjänstenvid annan

Bl.a.renodlas.rollsmittskyddsläkarensbörmeningkommitténsEnligt
myndighets-övervakande ochsmittskyddsläkarenstillmed hänsyn

smittskyddsläkarenlämpligtdet inte attframstårrollutövande som
medbl.a.kan,behandlande läkare. Detarbetasamtidigt kan t.ex.som

landstingmindreförsvårtdockbefolkningsunderlaget,tillhänsyn vara
där-Kommitténsmittskyddsläkaren.förheltidstjänstinrätta anseratt en

för lands-möjlighetföljdnaturlig öppnasattdetdet börför att envara
Bestämmelsersmittskyddsläkare. öpp-samverkatingen somatt om en

uppgif-utföraavtalahuvudmänkommunala attattmöjlighet for omnar
invändninglagstiftning. Denockså ifinnsvarandraåt annanter numera

förlora någotfall kansådantsmittskyddsläkaren ikan är attresassom
någonkommitténdock inteDettaförankring.lokalasin varaanserav
rekry-kunnamöjlighetenviktigareBetydligt är attinvändning.bärande

sigkanhelhjärtatkompetens ägnamed högsmittskyddsläkare somtera
fortsättningeniskall landstingenanförts ävenuppgift. Somåt sin ovan

förut-landstingensdensåorganisationenutforma attfrihetha passaratt
kon-s.k.förordnafrittsåledeslandstingen attstår t.ex.sättningar. Det
kanochlokal kännedomharmotsvarandeellertaktläkare somsom

erfordras.såsmittskyddsläkaren närbiträda
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För de landstingen torde förhållandenastora de Sommotsatta.vara
framgått Statskontorets utvärdering arbetsuppgifternaär bl.a. iav stor-
stadsregionema så omfattande smittskyddsläkareatt inte till-ären
räcklig. dag har fråganI praktiskt lösts så s.k. biträdandeatt smitt-
skyddsläkare Dessa kan emellertid inteutsetts. några formella be-ges
myndiganden med stöd nuvarande smittskyddslag, något bl.a.av som
smittskyddsläkarföreningen framhållit brist. Med hänsyn tillvara en
utvecklingen landstingen slås tillmot att regioner tordestörresamman
frågan aktuell tidigare. Kommitténän än dessa skälattvara mer anser
starkt talar for landstingen skall ha möjlighet inomatt smittskydds-att
myndigheten flera smittskyddsläkare på harutse eget attsom ansvar
utföra de uppgifter åligger dem enligt smittskyddslagen. arbe-Hursom

organiseras till landstingen bestämma.tet är attupp
En närliggande fråga gäller samverkan mellan landsting och kom-

dettaI avseende finns enligt kommitténs mening viktiga fördelarmun.
vinna. områdeEtt där sådan samverkan kanatt värdestortvara av

gäller förebyggandet vårdrelaterade infektioner och den hygieniskaav
verksamheten. Landstingen har här specialkompetens inte ären som
möjlig upprätthålla kommunerna.i Samtidigt har kommunerna,att som
huvudmän för den kommunala sjukvården, forett stort attansvar upp-
fylla dessa krav. Kommittén vill understryka vikten landsting ochattav
kommuner efter finna samverkansfonnersträvar där kommunernaatt
kan få del landstingens kunskaper och erfarenheter på området.av
Detta bör kunna ske särskild reglering.utan

29.7 Nationellt smittskyddsanslag
Kommittén vill slutligen förslag tidigare diskuteratsta ettupp som un-
der kommitténs arbete och framförsånyo Statskontoret, nämli-som av

inrättandet nationellt smittskyddsanslag. harDet oftaett påpe-gen av
kats oklarhet ibland kan föreligga, särskilt i inledningenatt smitt-av en
utredning, slutligen skall bära kostnaderna for provtag-om vem som
ning och dylikt. kan tillDetta leda utredningen försenas elleratt t.o.m.

provtagning inte sker den omfattningiatt önskvärd. En ytter-som vore
ligare aspekt det kan försvårt mindre kommunerär att kost-att tavara
nadsansvaret för omfattande utredningar och provtagningar, trotsmera

de angelägna. Den lagen kan visserligenatt är bidra till klarareattnya
i varje särskilt fall har for utredning ochansvaretange vem som en

därmed for kostnaderna. kan dockDet inte helt undvikas situationeratt
uppstår det angeläget snabbt genomföranär är provtagning innanatt
smittkällan hunnit lokaliseras. Svårighetema förännu mindre kommu-

finansiera dessa oförutsedda kostnader kvarståratt också. Kommit-ner
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admi-lämpligenbör inrättas,anslagnationelltdärförtén att ettanser
omfattande smitt-tillkanbidragvarifrånSMI,nistrerat meragesav

från epi-angelägnafinnerinstitutetprovtagningarochutredningar som
kom-ökakunnaverksamtbör på sättsynpunkt. Detta ettdemiologisk

utredningsåtgärder ochmedaktivtinbenägenhet att egnamunernas
utredningar.effektivaochsnabbaretillbidradärigenom mer





437SOU 1999:51

aspekter påStraffrättsliga30

smittskyddet

vidsvårigheternaNågot30.1 om

befintligatillämpningen av

bestämmelser

straffbestäm-uttryckligsvensksaknar rättkapitel 12.1iSom ennämnts
frånsjukdomsmittsamspridandepåsiktesärskilt enmelse tar avsom

emel-kanbrottsbalkenibestämmelserflertalEtttill annan.enperson
harHDsmittspridning.oaktsamelleruppsåtligvidtillämpligalertid bli

framkallan-misshandel,bestämmelserbrottsbalkens grovomansett att
tillämpasbrott kangrovtsmittaspridandeochfara förde avannanav

sexuelltöverföras vidriskeratelleröverförts att um-hivinfektiondå
sjuk-ellerlcroppsskadatillvållandeÄven bestämmelsernagänge. om

kunnahardödtillvållande ansettsochbrott grovtdom grovt annans
aktuellapåbestämmelserbefintligatillämpningenVid nutillämpas. av

uppstått,tillämpningssvårighetermängdemellertidhargärningar en
Även rådandepåföljd.ochsamtyckeadekvans,uppsåt,beträffandebl.a.

undernedanvidareproblem,medförthärharselcretessbestämmelser se
30.4.

uppsåtsfrågan,innebärtillämpningsproblemennämndadeAv ovan
svå-särskildhaft,gärningsmannenavsiktvilkenbedömningendvs. av

misshandel krävsfördömas attskall kunnarighet. För att personen
drabbasskallmålsägandenavsiktförhafthandlande att avhan med sitt

tillstånd.sådantellervanmakt annatsjukdom, smärta,kroppsskada,
gärningsmannenmisshandel krävsÄven tillförsök attfrågadå är om

föråtalbrottet. Närfullbordade ettdetforkrävsavsikthaft den som
detblirsjukdomsmittsamöverföringsexuellgäller van-misshandel av
l2.4.l.se kap.frågaikommeruppsåteteventuellas.k.detligtvis som

Tillämp-försiktighet.medtillämpasskall storuppsåteteventuellaDet
omöjligtprincipdet i atteftersom ärhivfallen,iproblemvållarningen

överförssmittanleda tillsamlag kommer attattvisstförutse ettom
allsintevanligtvis äravsikt attgärningsmannenseftersomocheller
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skada sin blott och bart hapartner utan samlag. Somatt framgått av
refererade HD-fall i kap. 12.4.1 kan det mycket komplicerat attvara av-
göra gärning skall ha begåtts med uppsåt eller oakt-om en anses av
samhet och hur bedömningen utfaller i det enskilda fallet kan vara
svårförutsägbart och i det slumpmässigt.nännaste

Ett problem kravet på det skallär kunnaannat konstaterasatt justatt
den aktuella gämingen orsakat smitta överförts elleratt inneburit fara
för smittoöverföring. Gärningar "inte värdaär på allvar"att tassom
skall sållas bort från det straffrättsliga området; handling inteen som
inneburit beaktansvärd fara för smittoöverföring skall inte medföraen
ansvar.

Ytterligare svårighet kan den befintligautgöras bestämmelsenen av
samtycke. Samtycke till misshandel medför normalt inteom sett att

gärningsmannen kan befrias från samtycket kan beaktasansvar, men
förmildrande omständighet vid bestämmandet gärningenssom av

straffvärde se 12.5: Reglerna kan medföra problem i situationer då en
känt till hans hivsmittad ochatt är varit informeradpartnerperson om

faran smittas, ändock samtyckt till haatt sexuelltatt umgänge.men
Trots villigvarit sig för faraatt smittaspartnern att utsätta kan denatt
smittade inte undkomma straffrättsligt ansvar.

Som kan det förenat mednämnts svårigheterstora attovan vara av-
gärning inneburitgöra smitta överförts eller kunnatatt över-om en som

föras begåtts elleruppsåt oaktsamhet. Hur gärning rubriceras harav en
emellertid inverkan på straffmätningen. Skillnaden mellanstor de straff

kan bli aktuella straffskalomasär variationer markerar bl.a.stor;som
den skillnad straffvärdei traditionellt har föreliggasett ansettssom
mellan uppsåtligt begångna brott och sådana har begåtts oakt-som av
samhet. Skillnaden i straffskalorna beror på smitta verkligenäven om
överförts eller skettså inte målsäganden hurmit avlidasamt vidom om
tiden för domstolsprövningen omständigheter i diskuterade fallsom nu
vanligtvis ligger utanför gärningsmannens kontroll. För misshan-grov
del påföljden exempelvis fängelse lägstär i och högst tio år, medanett
påföljden för oaktsamhetsbrottet vållande till kroppsskada eller sjuk-
dom, brott fängelse högst fyra år. Påföljdenär för framkallandegrovt

fara för då överförtssmitta inte böter eller fängelseär iav annan - -
högst två år.
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överväganden angående behovet30.2 av

åtgärder
fallsådanaoch för siglagstiftning ibefintligtäckerSom tidigare sagts

oskyddatsmittariskerarellersmittar atthivpositivdå genomannanen
emellertid knappastframstårreglernabefintligaDesexuellt umgänge.

tillämpningenoch ärgärningar,vid dennaändamålsenliga typ avsom
enligtproblemetDet ärsvårigheter.del störstahelmedförenad en

gäller hurdetförutsägbarhetenbristande närdenmeningkommitténs
där-Kommitténstraffrättsligt.bedömaskommergärning anserviss att

enhet-åstadkommaförerfordras störrelagstiftningsåtgärder attför att
därvid kanåtgärd ärövervägasförutsägbarhet. Enökadochlighet som

åstadkommasökaförbrottbefintligatill attstraffskalornajustering av
straffmätning. Detta ärlikforrnigförförutsättningarökade meren

eftersombl.a.tillräckligt,inteuppfattningkommitténsenligtemellertid
Kom-justering.sådanefterkvarstårtillämpningssvårigheterövriga en

framkal-brottetvariantinförahar övervägt attmittén aväven groven
härlösa deskulledetta intefunnit attförfaralande menannan,av

därförbör övervägas.lösningarAndraproblemen.aktuella
motio-och i vissadoktrinenjuridiskadenidebatten,allmännadenI
införamöjlighetendiskuteratshar att12.2kap.jfrriksdagentillner

hivsmit-riskbeteendedetpåsiktehivbrottsärskilt tar som enett som
möjlig-harKommittén övervägtinnebära.kanhandlingarsexuellatads

denkansådantstraffstadgande. Genomdylikt ettinföraheten ettatt
följa des-underlåtenhetochskyldigheter attvissaåläggassmittade t.ex.

hivsmittad måsteföreskrivasExempelvis kan attstraffas. an-kan ensa
informeraföreochsexuellt umgängetvidskyddsmedel umgängevända

dyliköverförs. Ensmittanhurochdesssmittan, artsin ompartner om
blir tämli-Rättslägetfördelar.åtskilligamedföraregel kanstraffrättslig

ställ-slipperdomstolarnaochenskilde, taför denförståenkelt attgen
överförasskulle kunna ettsmittaförsannolikhetentill att genomning

Påbeträffande detta.kunnat insetilltaladevad denochbeteendevisst
bedömningenunderlättaväsentligenbl.a.såledesskulledetta sätt man

riktasdockkaninvändningar motantaluppsåt. Etttilltaladesdenav
invändningen,allvarligasteDenhivbrott.särskiltinförandet en-ettav

hivinfek-utpekandetsärskildadetuppfattning,kommitténs är attligt av
stigmatisering och för-bidra tillbefaraskanstraffbestämmelsetion i en

konsekvensermedföra negativaochallmänhethivsmittade idomar mot
bestäm-varförfråga sigdessutomkanMansmittskyddsarbetet.för en
sjukdo-andra smittsammaomfattaskallslag intedetta ävenmelse av

enskilde. Enfor denkonsekvenserallvarligamycket annanmedmar
bestämmelse kansådantillämpningengäller hur anpassasfråga enav
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till den medicinska utvecklingen. framtidenI kan tänkas upptäcktenatt
mediciner kan leda till hiv blir kronisk-attav dödlignya en men -sjukdom eller infektionen blir botbar.att Ent.0.m. straffbestämmelse

enbart sikte hivinfektionpå så dentar gestaltarsom sig i dag kansom
på så bli föråldrad, ändocksätt leva kvar. Sammantaget finnermen
kommittén det många aspekter tordeatt mindre lämpligt medur ettvara
särskilt hivbrott, och dylik straffbestämmelseatt inte bör införas.en

Mycket talar i stället för den straffrättsliga fråganatt överföringom
hiv inte bör isolerad. De straffrättsliga problem förekommerav ses som

hivfalleni kan föreligga då det gälleräven överföring eller fara för
överföring andra farliga sjukdomar. I syfte fånga flertaletattav upp nu
aktuella gärningar och för åstadkomma ökad enhetlighetatt och förut-
sägbarhet kommittén böratt överväga införa straf-attanser man en ny
rättslig bestämmelse sikte på sådana handlingartar orsakar fa-som som

för smittoöverföring farligavissa sjukdomar. En dylik bestämmel-ra av
skulle således inte endast omfatta hivinfektion vissase andrautan även

allvarliga sjukdomar. Bestämmelsen torde lämpligen placeras i brotts-
balkens kap.,3 innehåller övriga grundläggande straffrättsliga be-som
stämmelser vad gäller brott liv och hälsa.mot

30.3 Utformningen straffrättsligav en ny
bestämmelse

Som framgår författningsförslaget se 50 föreslår kommitténav s. en
3 kap. brottsbalken8 § enligt vilken den uppsåtligen ellerny a som av

oaktsamhet någon för farautsätter smittas livshotandeattannan av
sjukdom skall dömas för orsakande smittfara till fängelse i högst fy-av

år. Enligt föreslagnaden bestämmelsen skall vidare gällara att ansvar
inte skall utdömas den, vilken gämingen begåtts,mot informeratsom

gämingsmannens sjukdom och faran smittas ändockom att men sam-
tyckt till försig fara smittas. Tillatt utsätta grund för denatt föreslagna
utformningen ligger främst följande överväganden.

förstaEn fråga vilka sjukdomar den bestämmelsenär börnya om-
fatta. Enligt kommitténs mening bör det sig mycketröra begrän-ettom

antal sjukdomar särskilt allvarligsat är nämligen sådanaart,som av
livshotande. Endastär beträffande dessa får det befogatsom attanses

ha särskild straffrättslig bestämmelse. Vad gäller andra smittsammaen
sjukdomar får befintliga bestämmelser tillräckliga. Att sjukdo-anses

skall livshotande innebär de skall såatt svåra de all-marna attvara vara
leder till döden.mänt Döden kan inträffasett tämligen omgående eller

först En sjukdom generellt inte dödlig,sett är isenare. som men som
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smittadelivshotande den innandet enskilda fallet kan attp.g.a.vara
särskilt och för infek-mottagligdrabbades sjukdomenhan svagvarav

sjukdomar omfattas fårVilkaomfattas inte.tioner avgörassom av
stipulerade lqiterier. Enligti lagtextenmed ledningdomstolarna av

närvarande hivinfektion och multi-får förkommitténs bedömning t.ex.
bestämmelsen. Sjukdomar idagomfattasresistent TBC somavanses

medicinskemellertid efter ytterligarekanbestämmelsenomfattas av
och bestämmelsen skall då intelivshotande,forskning inte längre vara

tillämpas på dessa.
skilda kommitténpåsmittarsjukdomarEftersom olika sätt attanser

på sådantbeterdenså sig sättregeln bör utformas attatt annansom
straff-sim/fas för detta. Vadskall utgörfaraför smittasutsätts att som
aktivenskilt fall, någonvarjeibart beteende får typavgöras avmen

otillåtet risk-forminnebär någonunderlåtenhetellerhandling avsom
beteendensärskild frågaalltid krävas. En är renttagande måste somom

ellerskall straffbeläggassmittoöverföringförfaratypiskt innebär om
det enskil-fara föreligger imedförhandlingssättsådana attendast som

medförakanförsta alternativetdetvalstraffas.skall Ettda fallet enav
Å detandra sidan kanhandlingar.likartadebedömningenhetlig avmer

någonkonkret inneburitintehandlingssätt rentifrågasättas ett somom
Kommittén finnerstraffvärt. övervägan-smittoöverföring attfara för är

sanktioneroch straffrättsligaför detde talar synsättet, attskäl senare
inneburithandlingssättsådanaför attdärför enbart bör övervägas som

fallet.det enskildaförelegat ismittoöverföringförfara
personligtvilken gradvidareharKommittén övervägt ansvarav

villEftersombestämmelsen.denstraff enligtbör medföra mannyasom
tordestraffskalamed sammanhållenbestämmelsespecialinriktadha en
oakt-ochomfattar både uppsåtdennalämpligastemellertiddet attvara

förutsätt-gällertämligen vid. VaddärförbörStraffskalansamhet. göras
krävasskall ha begåtts bör intebrottuppsåtligt attförningarna att

ställetbör imålsäganden.smitta Detavsikthaft förgärningsmannen att
fara förhaft uppsåt tillhankonstaterakanmedräcka att attatt man

handlande inne-hanshan insettdvs.förelegat,smittoöverföring attatt
Bestämmel-överföras.kommakunnaskulleför smitta attburit fara att

prob-fall idag harde därmångafångahärigenomkan manavuppsen
skallVadeventuella uppsåtet.s.k.detbedömningenlem vid somav

enskilt fall.bedömas i varje Hänsynfårhandlandeoaktsamtanses vara
sjuk-kunskapertill gärningsmannensbl.a.idagfår liksom tas om--

allahan fått läkare. Haroch råd sinupplysningarvilkadomen och av
överförtsändockvidtagits smittaförsiktighetsåtgärdererforderliga men

straffbart.därmed Ettoch inteoaktsamt ärkan beteendet inte anses
meningföreslagna bestämmelsensdenoaktsamhet äriexempel på om
sexuelltbestämmelsen omfattad över-bärareär en avavperson somen
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förbar sjukdom underlåter till kondom kommer till användningatt attse
vid samlag. på oaktsamhetKravet omfattar vad gärningsmannenäven
känt till eller bort känna till han själv smittad sjukdomen.att ärom av
Detta ingen utvidgning det straffbaraär området jämfört med vadav

gäller idag. måste ha fåttEn inte sin sjukdom fastställdsom person ge-
läkares diagnos för kunna ställas till då han begåttattnom en ansvar en

gärning medfört överförtssmitta eller riskerat överföras.att Detattsom
räcker med han på goda grunder verkligen har haft anledningatt att
misstänka han smittad. Grund för dylik misstanke kan före-äratt t.ex.
ligga allmänt kända och tydliga på sjukdomen el-symptom uppträttom
ler han varit i sådan situation där konkret faravet attom personen en en
för smittoöverforing förelegat t.ex. han haft oskyddat samlag medom

han smittadkänt till varit hivinfektion. befunnitDenen person av som
sig hafti sådan situation han grundad anledning hanatt att anta atten
kan ha kan således inte undgåsmittats för efterföljandeansvar egna
gärningar underlåta kontrollera han smittats eller ej.att attgenom om

Enligt befintliga bestämmelser skall det dömas för brottolika bero-
ende överförts eller t.ex.på smitta misshandel eller framkallandeom

fara för annan beroende på målsäganden hunnit avlida vidsamtav om
tiden för eller alltjämtden rättsliga prövningen liveti har målsägan-är
den hunnit dömas föravlida kan vållande till död. Omt.ex. annans

överförts och densmitta verkligen smittade hunnit avlida innanom
rättegången slutförts dock vanligen omständigheter står utanförär som
gärningsmannens kontroll. Vilket straff kan komma ifråga för gär-som
ningen underemellertid, 30.1, till del beroendeär nämnts storsom av
hur brottet enligt denrubriceras. bestämmelsenAnsvar skall kunnanya
utdömas överförts eller och målsägan-smitta ej,oavsett oavsettom om
den avlidit tiden för den rättsligavid prövningen eller alltjämt i livet.är

faktorerDessa skall således fortsättningsvis inte påverka brottets rubri-
förutsägbarhetcering, vilket skapar och skillnadstörre utgör moten nu

befintliga bestämmelser.
Påpekas bör emellertid enligt allmänna straffrättsliga princi-att man
vid straffet förbestämningen brott bl.a. skall beakta den ska-ettper av

da, kränkning eller fara inneburitgärningen brottsbalken 29 kap.som
§.l innebärDetta enhetlig rubricering inte helt kanatt trotsman en

undgå hänsyn till nämnda faktorer vid utrnätningen straf-att ta ovan av
fet. får för denDetta dock ske inom för brottet fastställda straff-ramen
skalan. det aktuelltVidare kan bli döma för brott t.ex.att även annat
vållande till död, brottsbalken 3 kap. §.7annans

Ett hur skallsärskilt problem på samtycke frånär ettman se en
osmittad för farasig smittas. Detta problem aktualiserasutsättaatt att

naturliga skäl främst då det gäller sjukdomar kan överförasav som
sexuellt. innebär brottsbalkensSom nuvarande bestäm-nämntsovan
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befriakan gärningsmannen från straff-melser samtycke inteatt ett
emellertidtorde hindradylika Ingeti situationer. att sär-enansvar

införs straffbestämmelse.inverkan ibestämmelse samtyckes en nyom
betydelse samtycke bör ha i dettavilkenInför övervägandet ett sam-av

vilket syfte ligger bakomemellertid beaktasmanhang måste attsom
medför fara för överföring smitta.bestraffar handlingar avsomman

Ändamålet enskilde individen från smittas,skydda denkan attattvara
sprids allt vidare cirklar.från smittan iallmänheteneller skydda attatt

dessa logisk följdEnkombinationsyftetSannolikt synsätt.utgör aven
från smittsprid-skydda allmänhetenskallstraffbestämmelseattav en
osmittade harsmittade och denbåde denbådaning parterattvore --

samlagAnvänds kondom vid iintesker.såför inteattett enansvar
kunna blibåda skallföljdriktigtsådan kansituation att partersynas

båda till smittankännerpåföljdstraffrättsligföremål för parter men
beteendet sådant förutsättninghela aktenunderanvänder kondom är att

kondomen gårföreligger, sön-knappaststraffa någonför att ens om
alltförförakommitténs mening,emellertid, enligtskulleder. Detta

denosmittadeindividperspektiv den mestlångt. är attUr ett anse som
syftestraffbestämmelsen bör ha tilloch även attsituationen,iutsatte

den osmittade intesåledesKommitténskydda denne. att partnernanser
Samtidigt framstår dettillställasfall skall kunnai något somansvar.

varitsmittad dennesorimligt utkräva partneratt person omansvar av en
sigändock beslutat försigsmittrisken utsättainformerad attmenom

därförbör bestämmelsenuppfattningkommitténsEnligt ut-för denna.
fall.kan ställas till i dessasmittadedenhellerformas så inteatt ansvar
ökadslag kan bidra tillangivetstraffbestämmelseEn ennuavny

likartade dengärningarbedömningenvidenhetlighet typ som nuavav
tolkningsproblemtillämpnings- ochundvikahelt kunnaifråga. Attär

tillalltidhänsyn måstemöjligt;torde dock tasinte vara
tillämpnings-tolknings- ochfallet.enskilda Deomständigheterna i det

till delfortsättningsvisdärförmåstefrågor uppkomma ävenkansom
bestäm-medveten denKommitténlösas praxis. atti ävenär nyaom

fråganbevisproblem, vad gällertillupphovmelsen kan t.ex. omge
samtyckehävdargärningsmannenNäreller inte.samtycke lämnats att

förfallet.så inte varit Menbevisaförelegat har åklagaren attattatt
allmän-påstående krävs, enligtdettamotbevisaåklagaren skall tvingas

samtycke kaninvändningenprinciper,straffrättsliga att ansesomna
torde vida-bevisproblemogrundad. Sammahelttrovärdig och intesom

befintliga bestäm-tillämpningenvidhuvudsak föreliggai även avre
allvarligaframhållas särskiltbörSlutligen gär-melser samtycke. attom

offer elleravsikthaft för smitta sittdär gärningsmannenningar, attt.ex.
fortsättningsvis kommersker,för sålikgiltiguppenbartvarit ävenom
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bedömas enligt brottsbalkens nuvarande bestämmelseratt mord,om
dråp, misshandelgrov m.m.

30.4 Sekretessfrågor vid utredning brottav

överföring smittarörsom av

Nuvarande bestämmelser sekretesslagen 1980:100i begränsar en
åklagares tillmöjligheter få tillgång joumalanteckningart.ex.att om en
misstänkts eller andra personliga förhållanden.hälsotillstånd Huvudre-

hälso- ochgeln sekretess gäller inom sjukvård inom social-är att samt
tjänst för uppgifter. Sekretessen brytsdylika visserligen vid misstanke

brott föreskrivet lindrigare fängelseför vilket det inte straff iär änom
två gäller brottår, eller misstanken vissa begåtts någonmotsomom

överföringunder 18 år. Brott smitta rubriceras emel-rörär avsom som
misshandel,lertid vållande till kroppsskadaidag vanligtvis som grov

fara föreller framkallande för samtliga dessasjukdom eller av annan;
brott straffminimum fängelseföreskrivet lägre i två år. Dettaär änett

sekretessgenombrott enligt befintlig lagstiftninginnebär i övervä-att
gande fall sker vid brott överföring eller risk förantalet inte rörsom
överföring sjukdom.smittsamav

personliga förhållandenenskildes starktSekretessen för den siggör
gällande och sjukvården och inom socialtjänsten.hälso- Detta inteinom

förtroendeför skall kunna känna och respekt förminst den enskildeatt
sin läkare socialtjänsteman och våga vända tilleller sig denne med sina

hälso-yolika och bekymmer. Enligt och sjukvårdslagenfrågor
sjukvård1982:763 skall god hälso- och särskilt bygga på respekten

för självbestämmande och integritet. betonas bl.a.patientens Det att
vård långt möjligt skall utformasoch behandling så ochsom genom-
föras naturliga skäli samråd med patienten. Av det vikt förär storav

hansden enskilde utomstående inte samtycke kan få delutanatt av
hans hälsotillstånd.joumalanteckningar Om utomståenderörm.m. som

skulle enskildskunna full i sjukjoumaler skulle detta bl.a.insyn kun-
skulle frånleda till avstå söka frånvissa hjälp sjuk-att attna personer

vården. det bär påsig smittsam sjukdomRör ärperson somom en en
det viktigt dennenaturligtvis mycket inte avskräcks från sökaatt att
vård, själv och för hansbåde för den sjuke Likasåomgivning. detär
angeläget hjälpsökande inte avhåller frånsig uppsöka social-att att
tjänsten.

mål överföring smittsam sjukdomI det emellertid förrör ärsom av
betydelseutredningens skull polis och åklagare kan få delattstorav av

uppgifter beträffande den misstänkte konstaterats smittad,när vara
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vilken sjukdomen han fått sin läkare,information vilka rådom av som
sekretessbestämmelserNuvarande innebärgivits honom i princip,m.m.
fullständig brottsutredning endast kantidigare nämnts, attsom en

enskilde samtycker tillgenomföras den sekretessen efterges.attom
förinnebära förutsättning åtal endast föreliggerkan fallDetta i vissa att

samtyckesådant ges.om
effektiv brottsbekämpning ochmellan intressetAvvägningen av en
fråga.enkel Efter övervägandevårdsekretess ingenintresset är anserav

förskäl talar sekretessen sjuk-starka inomemellertid kommittén attatt
så långt den riskerar leda tillfår drivassocialtjänst intevård och att att

fallbrottsutredningar i de allvarligafelaktigaofullständiga eller som
korrekt beslutsunderlag för åklagare ochhär fråga.i Intressetär ettav

medmycket såvälaktuella gärningarnadomstolar vid de väger tungt,
målsäganden med hänsyn till denenskildehänsyn till den störresom

i vidare perspektivstraffbestämmelsernaallmänhet attett avsersom
heltotillfredsställande resultatet åtal kan bliskydda. Vidare det attär av

eller tillefterger sekretessen inte;misstänktedenolika beroende på om
väljer rubricera den miss-utredarenpå hurberodel kan detta attäven

därför sekretesslagen ändras,föreslårKommitténtänkta gämingen. att
eller personal vid social-vårdpersonalhindrarsekretessen inteså att

dettill åklagare och polis dåbehövsuppgifterdetjänsten lämnaatt som
begått sådan inne-gärningmisstankeföreligger att sompersonenom

sjukdom enligtallvarligför risk smittasburit han attutsattatt avannan
ovan.straffbestämmelsen se 30.3föreslagnakommitténden nyaav

eller försökmisshandelfrågagällaskall ocksåDetta är om grovom
överföringeller försök tillöverföringbegåttsdärtill, avgenomsom

den straffbestämmelsen.isjukdomsådan smittsam avses nyasom
sjukdom el-vållande till kroppsskada ellerbrottenberörs inteDäremot

följd föreslagna for-denfara för Enler framkallande avannan.av
motsvarande kommerförändringarblirsekretesslagenändringen i att

frågor underställa tillmöjligheten vittnenbeträffande rätte-gälla attatt
handling domstol.skriftlig införföreteendegällergång vadsamt av

1473 undersökning1988:30.5 Lagen om

HIV-smitta i brottmålbeträffande

och lagenfinns enligt rättegångsbalkenkap. 12.10Som framgått av
beträffande brottmål möj-HIV-smitta iundersökning1988: 1473 om

för sjukdom dåsmittsamfall tvångstestalighet i vissaatt personen
Vidare föreslår kommit-brottslig gärning.denne misstänks ha begått en

reglerskall innehålla medger tvångsun-smittskyddslagentén att som
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dersökning, med fogdå kan misstänkas bära på allmän-en person en
farlig smittsam sjukdom och då ovissheten så fallet medför på-ärom
taglig risk för andra människor kan smittas se kap. 26.att

Polismyndigheten Stockholms läni har i skrivelse till kommittén,
kommitténs diarienummer 3/96, framfört viss kritik befintligademot
bestämmelserna Polismyndighetentvångstestning. har bl.a. pekatom
på lagen undersökning beträffande HIV-smitta brottmåli endastatt om
kan hivinfektion och vid andratillämpas vid inte smittsamma sjukdo-

för undersökningoch förutsättning enligt lagen denäratt attmar en
skäligenönskar undersökt misstänkt för brott. Vida-ärperson som man
polisenhar det vid de brott riskerar förpåpekats i sinutsättasattre

det skall föreligga någontjänst enligt lagen krävs konkret omstän-att
misstänkte smittad.dighet tyder på den Polismyndighetenärattsom

möjlighet för den förbör finnas inomdet sinatt som ramenmenar en
från den fiihetsberövadför smittrisk eftertjänstgöring ärutsätts attsom

genomförd, och det därvid bör krä-begäran få provtagning inteatten
omständigheter tyder på den frihetsberöva-särskildanågra attsomvas

de hivinfektion.smittadär av
kommittén generelltpåankommer inteDet övervägaatt mera reg-

brottsligvid misstanke gärning. Med anled-lema provtagning omom
Stockholm anfört harpolismyndigheten kommittén emel-ining vadav

för provtagning enligt lagenlertid förutsättningarnaövervägt omom
brottmål ändamålsenliga ellerbeträffande hivsmitta iundersökning är

stärka skyddetske för för dem i sittnågon utvidgning bör att somom
särskild risk smittas allvarliga sjukdomar.arbete förkan utsättas att av

polisens arbete falli mångaKommittén medveten äratt utsattär avom
yrkesutövning kan försät-enskilde polismannen i sinoch dennatur att

Ävenskydda sig smittrisk. andradär det svårti situationer är att mottas
sjukvårdspersonal, kan emellertid föryrkesgrupper, exempelvis utsättas
beaktande de krav regeringsformenMed ismittrisk i sitt arbete. av som

skall få för påtvingade kroppsligaför medborgarnauppställs utsättasatt
kommittén inte polisarbetets12.10,ingrepp se kap. att utsattaanser

fördet innebärkaraktär påfrestning polisman avvaktaeller den atten
honom självresultatet undersökning tillräckliga skäl förutgöravav en

beträffandetill provtagning hivinfektion påutvidga möjligheternaatt
ändras bör detden situationen dock inte uteslutetmisstänkte. Om vara

ställningstagande.kommitténs Ett skäl för detta skul-dettaatt ompröva
snabbt förebyggandekunna det visas insatt behand-t.ex. attattvara

för klartling smitta minskar risken för smitto-utsattsav personer som
antiviral förebyggande behandlingöverföring. Under år har gi-senare

sjukvårdspersonal samband med hivsmittotillbud. Enligtvits till bl.a. i
effekttidigare detta tveksam eller effekt alls.hade ingenrapporter

resultat från studierNyligen publicerades dock talar för angivenattsom
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profylax skyddande karaktär.tycks ha Med hänsynviss till Osäkerheten
effekten förebyggande behandlingden kan idag,av somav ges anser

kommittén emellertid förekomsten detta inte för närvarandeatt utgörav
skäl tillutvidga möjligheterna provtagning. Däremot kommit-att anser

Äventén skäl endast låta lagen omfatta hivinfektion.saknas vadatt att
sjukdomar hivinfektiongäller kan detandra svåra smittsamma än vara

smittriskvikt för för vid brottslig få redaden gärningutsatts attav som
smittad. utvidga lagen till omfatta allapå gärningsmannen Attär attom

sjukdomar se kap. 23 skulle emellertids.k. allmänfarliga smittsamma
istället vid föreslå all-föra Kommittén vissaalltför långt. stannar att att

överföras målsäganden kommerkan ivarliga sjukdomar attgenomsom
bör omfattasblod lagen. Härmedkontakt med gämingsmannens av av-

Ävenhepatit och ifråga dessaförutom hivinfektion B C.även omses
tid för målsäganden få hanavsevärdsjukdomar kan det att vetata om

föreslagnaden förändringen blirkonsekvenssjälv smittad. En attär av
på så det rubrikenbör rubriceraslagen fortsättningsvis sätt att av

sjukdomar hivinfektion.fler smittsammaomfattarframgår lagen änatt
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s.k. bastuklubbarna31 De

förbud s.k. bastuklubbarGenom lagen 1987:375 och andramotom
bastuklubbslagen,liknande verksamheter trädde krafti 1987,som

bastuklubbama och andra liknande Syf-förbjöds verksamheter.de s.k.
motverka hivspridning på klubbarna. Bakgrun-med förbudettet attvar

frånbl.a. Socialstyrelsen, i vilkenden till lagen utgjordes rapportav en
de aktuellaverksamheten vid klubbarna innebarkonstaterades att en

kap. direktiv harhivinfektion se 11.1. I sinarisk for spridning av
utvärdera bastuklubbslagen. Kommittén har därvidkommittén ålagts att

uppgift analysera lagen, enlighet medii första hand sin attsett omsom
smitta vissa samhällsfarliga sjuk-skyddsyfte, leder till ökatsitt mot av

domar.
anordnande tillställningar ellerförbjuderBastuklubbslagen av sam-
underlätta sexuellt mellan be-ägnademankomster umgängeär attsom

homosexuella ochinriktar sig på besökareklubbarsökare. Både som
omfattasheterosexuella lagen. klubbartill Desådana riktar sig avsom

fall tillemellertid den absoluta majoriteten sigfunnits ihar väntsom
saknas tillgängligapåpekats i kap. 11.3 statis-homosexuella Sommän.

hivsmittats vid besök på bastuklubb.mångatiska uppgifter hur somom
för tiden före eller för tiden efter förbu-sigDylika uppgifter finns vare
där hivsmittade tillfrågatsstudierdets ikraftträdande. De personer om

sådan information. kontakterheller någoninnehåller inte Avsmittvägar
sjukhusklinikerna i Stockholmsområdet semed någratagitssom av

det Venhälsanvisserligen på somkap. framgår11.3 äratt mottag-en
bisexuella män inte bedöms ovanligtför horno- ochning särskilt vara

för hivtesta sig därför de haftkommer att attatt anonymapersoner
videoklubb liknande. fåtaleller Endast smitta-sexuella kontakter på ett

sådana kontakter eventuell smittkäl-de har dock uppgett sompersoner
det ovanligtla. tillfrågade kliniker patientPå övriga attanses en uppger

försexuella kontakter motiv testning eller eventuellsomanonyma som
smittkälla.

Finland,Till från Sverige har och Danmark nå-skillnad Norge inte
bastuklubbar, och sådana klubbar förekommer ocksåförbud igot mot

dessa har det kunnat konstateras det infor-länder. DanmarkI att trots
tillhandahållandeoch kondomer fortfa-mation smittrisken avom m.m.

15 19-0619SmittskydddelA
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rande förekommer oskyddat sexuellt på klubbarna. Om någonumgänge
Ävensmittspridning sker där känner emellertid inte till. i Norgeman

har det förekommer oskyddatuppfattningen sexuelltatt umgängeman
finnspå klubbarna och där smittrisk; bedömerattman menar en man

dock spelarklubbverksamheten inte någon central roll hivepide-iatt
beteendemins utveckling eftersom förekommer påävensortssamma

finns endast fåtal klubbarandra platser. Finland och egentlig kän-I ett
saknas.nedom på dessa idagverksamhetenom

bastuklubbar har ända sedan sin tillkomstFörbudet varit mycketmot
hävdat förbudet bör bibehållasomdiskuterat. har smitt-Vissa att g.a.

kraftigt kritiserat lagen.Andra har Kritikerna harrisken på klubbarna.
syfte,förbudet motverkar sitt då det på klubbarnabl.a. framhållit att ges

beteende infonna-påverka människorsunika förutsättningar att genom
ochbeteende, testning samtalsterapisexuellttion säkert samt ge-om

lmminali-kondomer. har anförtstillhandahållande Det även attnom av
träffashomosexuella i stället tvingas på plat-seringen medfört mänatt

toaletter där de löperbadanstalter och allmännasåsom parker, störreser
lagen, denVidare har irisk för våld. menat att trots attutsättasatt man

homosexuellt beteende, praktikenoch ioch gäller hetero-för bådesig
kontaktersexuella till allra de-dådiskriminerande störstaär anonyma

homosexuella.len förekommer bland
för tillämpa.kritiserats den svårharBastuklubbslagen äräven att att
gränsdragningen mellanframförts tillå-polismyndigheten harFrån att

eftersom lagens förarbetenverksamhet svåroch otillåten är göra,attten
uttalanden. allakonkreta Praxis inte gång-tillräckligtinte innehåller ger

området har meddelats, ochfåtal domar påendastledning; ännuetter
domstolen.har fall Högstainte något prövats av

haft uppgiftinledningsvis i utvärde-Kommittén har, nämnts, attsom
får med hänsyn till kommitténs övrigabastuklubbslagen. Detta upp-ra

fråga utvärdera lagen utifrån smitt-drag förstås så det är att ettatt om
ankommer inte på kommittén anläggaskyddsperspektiv. Det att mora-

frånvärdera lagen andra synpunkter sådanaliska elleraspekter änatt
frågasmittskyddet. central då bastu-har till Enanknytning är omsom

hivepidemin. Syftet verksam-inverkan på medklubbslagen haft någon
sexuellt med till-heten på bastuklubbama, utöva umgängeanonymtatt

för sådant svårligenfälliga får och sigkontakter, i attanses vara man
kan föreligga. Miljön älvakan smittrisk på inrätt-bortse från den som

högriskbeteende, dvs. oskyddatockså sexuelltningarna underlättar ett
beteende förekommerMotsvarande dock i dagmed okända.umgänge

offentligaparker, på toaletter därställen ipå andraäven m.m. --
bastuklubbslagen saknas. förefallerenligtmöjlighet ingripa Detatt som

fanns vid lagens tillkomst försvim-den bastuklubbartyp som nuom av
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fortfarande videoklubbarnit, det på vilka liknandefinns sannoliktmen
verksamhet förekommer.

uppgifter smittspridning kom-Mot bakgrund de om somav m.m.
oklart i vad mån förbudetmittén haft tillgå får det i bastu-att anses

effekten på hivepidemin;klubbslagen åsyftade några konkretahaft den
inverkan på epidemins förloppbelägg för haft någon stårlagenatt

härtill saknas, enligt kommitténsMed hänsynknappast finna.att upp-
totalförbud bastuklubbamahävdafattning, grund för äratt ett motatt

villKommittén dock kraftigt understrykasmittskyddsskäl.motiverat av
får tecken på den påavskaffandetotalförbudets inte ett attatt ses som

riskfri från smittskyddssynpunkt.verksamhetenklubbama utövade är
med kännerintesexuelltVid oskyddat närma-umgänge partneren man

smittoöverfciring. Hivinfektion alltjämtförfinns alltid risk är enenre
för vilken bot finns. kansjukdom ingen Det in-allvarligutomordentligt

sexuellt överförbaraallvarliga varianterheller uteslutas attte avnya
dessa skälframtiden. kommitténi Avkan dykasjukdomar attanserupp
Lagstiftningen utfonnashelt måstekan lämnasregleringen inte öppen.

förhållandena enskilt fallingripande itillmöjlighetdenså ettatt omger
konkret risk för smittspridning.föreliggakandetsådanaär antasatt

frå-ingripande bastuklubbama omstöd förfinns inteprincipI mot
liknandeenligt brottsbalken elleringripande brottinte är p.g.a.omga

Ordnings-enligt bastuklubbslagen.lagstiftningbefintligenligt änannan
all-bestämmelser vad gäller vidvisserligeninnehållerlagen om som

nonnalfalletoffentliga tillställningar, iochsammankomstermänna men
vid bastuklubbama varken betraktasskerverksamhetdenkan somsom

offentlig tillställningeller enligt lagenssammankomstallmän nu-som
dock vid klubbarnakan verksamhetenundantagsvislydelsevarande
mötesfriheten; dågrundlagsskyddadedenomfattas ärarrangemangetav

lagändringsammankomst. Någonbetrakta allmän typatt avsom en
ingripanden vid missförhållanden påkrävs möjliggörasåledes för att

fallet.enskildabastuklubbar i det
diskuteras.ingripande kan olika alternativförVad gäller formen ett

för klubbarna, vilket skul-tillståndssystemskapamöjlighetEn är ettatt
sådan förändringenskilda fallet framtvingadetmöjlighet iatt enge

smittskyddssynpunkt.från Lös-kan godtasdennaverksamheten attav
till bastuldubbslag.förarbetena nuvaranderedanningen övervägdes i
villkor bl.a. beträf-skulle vissa uppställas,tillstånderhållandeFör av

kondo-information, tillhandahållandefande utforrrming,lokalemas av
upphöra.uppfylls verksamhetentvingasvillkoren inteOm attmer m.m.

bastuklubbslagen,förarbetena tillframfördes ilikhet vadmedI an-som
förenad med betydandedylik modelldock kommittén äratt enser

problem.villkoren innebär Detutformningensvårigheter. Redan av
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finns också för tillstånd kan uppfattasrisk garantiatt ett moten som en
därför ställa bakomsmittrisk. inte sigKommittén kan sådan modell.en

istället lösningKommittén förordar inte kräver särskilt till-en som
bastuklubbsverksamhet,stånd för myndig-anordnande av men som ger

enskilt fall konkretaheterna möjlighet ingripa i missförhål-ettatt om
särskild lagInförandet med sådana bestäm-landen föreligger. en ny,av

undvikas. Behandlandet bastuklubbarnaemellertid imelser bör av en
utpekande och fördomar homo-bidra tillbefaraslag kan motavegen

särskild liggerundvikande lagallmänhet. Vidsexuella i ettav en par
bestämmelserhands. variant intatill Enalternativ är attnärmast om

så kan den epidemiologiskasmittskyddslagen. Påbastuklubbar i sätt
finns dock lagtekniskatydligt betonas. Detgrunden för regleringen

konstruktion. Lösningen skulle innebäradylikinvändningar attmot en
bestämmelserbehöva införa antalskullesmittskyddslageni ett omman

till upplösning sammankomster,möjlighettillsyn,ochorganisation av
skullesammanhanget Bestämmelserna blibefogenheter ipolisens m.m.

helt främmande för lagdelaroch i mångatämligen omfattande varsen
kan därförsmittskydd. lösningsamhällets Dennauppgift regleraär att

tilltalandesigalternativlämplig. Ett är attinte ter reg-som meranses
0rd-komplettering bestämmelserna ilera bastuklubbarna avgenom en

innehållerOrdningslagens centrala delar1993:1617.ningslagen mest
allmännaoch vidordning säkerhetupprätthållandetillbestämmelser av

tillställningar såsom demonstrationer,offentligaochsammankomster
Bastuklubbama och för sig-idanstillställningarmarknader, ärm.m.

huvudregelrådande bestämmelserenligtvilket framgått som va-ovan -
tillställ-sammankomster eller offentligaallmännasig att somre anse

klubbarna främmandeförefalladärförkanningar. ärDet om ensom
ordningslagen.regleras ivad i övrigtmedföreteelse jämfört som
bastuklubbarnafår emellertidtillställningamaoffentligalikhet med deI
ordningslagenförekommer inöjeskaraktär. Dessutomanses vara av

ochpomografiska föreställningarförbudbestämmelser mot omom
fårsammankomster och tillställningar inteföreskrivamöjlighet attatt

härtillmotverka epidemi. Med hänsynförområdehållas visstinom att
dettaregleras nämnda lag,ibastuklubbarna kunnabör utan attäven

lämplig lösningKommitténalltför avvikande.framstår attanser ensom
bastuklubbarna med offentliga tillställ-jämställaordningslageniär att

kontrolleras medbastuklubbarna i huvudsakkanningar. Härigenom
redan gällande regelsyste-tillställningamahjälp för de offentligadetav

sådan modell finnshinder inte.principiellaNågra motmet. en
tillställningarbastuklubbama med offentligajämställandeEtt av

beträf-för offentliga tillställningar, bl.a.gällermedför de regleratt som
tillämpliga på klubbarna. inne-förbud, blir Dettafande upplösning och

det där förekommer någotbastuklubb kan upplösasbär t.ex. att omen
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verk-narkotikahandel eller dobbleri ellerlagstrider t.ex.mot omsom
fara för de närvarande exempelviselleroordningsamheten medför

dock endast ske mindre ingripan-kanUpplösningsmittrisk. omp.g.a.
diskuteradVidare medförotillräckliga.de åtgärder visat sig nuvara

tillställningaranmälan offentligabestämmelsernareglering att avom
Bestämmelserna innebärbastuklubbarna.beträffandeskall tillämpas

Anmälananmälas till polisen.bastuklubb måsteanordnandebl.a. att av
den-tiden för tillställningen,anordnaren,uppgifterinnehållaskall om
ord-ifrågade åtgärderutformninghuvudsakligaoch samtart omnas

vidta. tidigareSomanordnaren nämntssäkerhetning och avsersom
förekommerundantagsvisbastuklubbviddettänkaskan det att en

mötesfriheten.grundlagen skyddadeden iomfattasverksamhet avsom
sammankomstallmänbetraktadåkanArrangemanget att som envara

fårvad skall gällatillställning; avgörasoffentligoch inte somsom en
fall.enskilt San-verksamheten i varjehelhetsbedömningutifrån aven

Skulle verk-problem.praktisktteoretisktdock ändettanolikt ettär mer
ordnings-skallsammankomstallmänbetraktasamheten att ensomvara

allmännafall harvissatillämpas. Isådanalagens regler samman-om
verk-skulletillställningar. Menoffentligaskyddstarkare änkomster ett

närvarande hota-deinnebärasammankomstallmän attvidsamheten en
dennaemellertidsjukdom, tordeallvarlig ävendes smittasatt enav

kap.författningskommentaren,Vidareseförbjudasochupplösaskunna
36.7.
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Uppgiftsskyldighet och sekretess32

utgångspunkterAllmänna32.1

påpekade1988/89:5,smittskyddslag,gällandetillmotivenI prop.
framträdersällansmittskyddsarbetet intedet idepartementschefen att

smitt-sidandet gäller åfinnsintressemotsättningar närde enasom
oftauppgifterdetaljeradetämligenbehovskyddsmyndigheternas avav

enskildesdenandra sidanoch åindividerenskildakänslig natur om
departements-Enligtintegritet.personligasinintresse värnaattav

förtroendesmittade hardesmittskyddeffektivtchefen förutsatte attett
för-viktigasteåtgärder.myndigheternas Densäkerhet ioch kännerför

sekretessdenenligt hennetordehänseendedettautsättningen i vara
verk-berör dennadirektellersmittskyddsarbetetgäller i somsom

framhöllinformationsutbytetillmöjligheternagälldedetsamhet. När
uppgift fårutgångspunkten måstedepartementschefen attatt envara

inne-smittskyddsarbetet. Dettaförnödvändigtdetendast dålämnas är
smittskyddsarbetetförrelevantauppgiftersådanaendast ärbär att som

uppgifterna ioundgängligen behövertill denendastlämnas ochfår som
emellertid enligtfickutlämnandeBestämmelsernaverksamhet.sin om

försvåras.smittskyddet starktrestriktivtsåutformasintehenne att
fortsättnings-gällabörgrundsatserdessa ävenKommittén attanser

sekretessbrytandeinnehåller flerasmittskyddslagNuvarandeVis.
skallsmittskyddsläkarenbl.a.syfteinförts ibestämmelser attsom

kommitténsuppgifter. Enligtnödvändigaför honomtillgång till upp-
och ocksånödvändigahuvudsakbestämmelser inuvarandefattning är

infonnationsut-nödvändigttillmöjlighetergodaförtillräckliga att ge
smittskyddslagstift-förändringarbeaktande demedbyte, även avav

föranleder dockfrågorföreslår. Några sär-kommitténningen ensom
Frågorföljande avsnitt.särskilt idärfördiskussion ochskild tas upp

läm-förfarandet, såsomstraffrättsligavid detsekretessenrör somsom
brottmål dåiförundersökninguppgifter vidsekretessbelagdanande av

behandlas i kap. 30.4.sprida smitta,misstänksnågon
aprilregeringen iuppmärksammasskallsammanhangetdet här attI

med uppdragsärskild kommittéfördirektivutfärdat atthar1998 en
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bl.a. allmän sekretesslagen. Kommittén dockgöra översyn är än-en av
inte tillsatt. direktivenEnligt ingår i uppdraget frågor bl.a. förut-nu om

sättningarna för öka uppgiftslämnandet mellan myndigheter och be-att
hovet möjligheterna ändraoch bestämmelsen i kap.14 2 §attav av
fjärde SekILstycket sekretesslagen rörande bl.a. hälso- och sjukvår-
dens polis m.fl. lämnamöjligheter till uppgifter vid förundersökningatt

brottmål.i uppdrag berörs således frågorI detta intresseäven ärsom av
för delarsmittskyddet. Uppdraget i de den allmänna översy-som avser

sekretesslagen skall enligt direktiven avslutat densenastnen av vara
majl 2001.

bestämmelser utlämnande32.2 Allmänna om

uppgifterav

särskilda bestämmelsersmittskyddslag finns utlämnandeI gällande om
smittskyddsläkare och berörda myndigheter m.fl.uppgifter mellanav

effektivtså smittskyddsarbetesyftar till möjliggöra ettattsom som
respektive § andra stycket. Enligt § smitt-möjligt; nämligen 12 88 §

smittskyddsläkaren få upplysningar och delskyddslagen har rätt att ta
kommunala nämnder för det objektin-handlingar hos som ansvararav

läkare och andra verksammariktade och hos inomsmittskyddet ärsom
Smittskyddsläkaren har å skyldighethälso- sjukvården. sin sidaoch att

till andra smittskyddsläkare och till behand-fall uppgifteri vissa lämna
bestämmelser har betydelse för smittskydds-lande läkare. Dessa stor

bibehållas förändradkommittén iarbetet och bör enligt smitt-även en
skyddslag.

Uppgiftslämnande i samband med32.3

hos Smittskyddsläkarenutredning

förslagfår enligt kommitténs uttryckligtSmittskyddsläkaren ett ansvar
får tillför smittade tillgång det stöd eller den vårdbevaka denatt att

smittspridningen. nödvändigbehövs för minska För utred-att attsom
ning till stånd krävs smittskyddsläkaren fårskall kunna komma till-att

behövs ochgång till den information Smittskyddsläkaren kanattsom
lämna uppgifter till bl.a. socialnämndnödvändiga och ansvariga för
vård sjukvården. Enligt gällande smittskyddslaginom hälso- och 29 § i
har få uppgifter från bl.a.smittskyddsläkaren nämndarätt att nu myn-

föreskrivnadigheter beträffande vissa regeringen samhällsfarligaav
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la-denfinnas ibestämmelse bör ävenmotsvarandesjukdomar. En nya
smittskyddsläkarenförkommittén atträttenEmellertid attansergen.

vil-sjukdomar försmittsammasamtligaomfattaböruppgifterinhämta
allmänfar-fråga, dvs.komma ikansamtyckeoberoendeka isolering av

föreliggerdessaBeträffande samtliga ettsjukdomar.liga smittsamma
skälfinnsintevidtas detåtgärder attsmittskyddsintressesådant attav

skall hasmittskyddsläkarenbegränsningar närytterligaregöraatt av
den-bör erinrasmyndigheter. Det attandrafrånuppgifterfå omrätt att

antaletmedjämförelsebegränsad imycketsjukdomar äravna grupp
lag.gällandeisjukdomarsamhällsfarliga nu

delämnauttrycklighasmittskyddsläkaren rätt attbörVidare en
erfor-fåskall kunnaenskildedenförnödvändiga attuppgifter ärsom

smittskydds-tordeVisserligenstöd.ellerbehandling annatvård,derlig
sådanalämnaoförhindradfall utattmångai upp-redanläkaren varanu

sjuk-ochhälso-enligtvårdansvarigaellersocialnämndtill bl.a.gifter
förmåntillkanuppgiftslämnandetfallvarje närvårdslagen, i varaanses

emel-börtveksamhetereventuellaundanröjaenskilde. Förför den att
rättsligadenframgå iuttryckligenuppgifterlämna reg-lertid rätten att

leringen.
möjlig-utvidgaskåldet finns attintedäremot attKommittén anser

smittskyddsläkarenmellaninformationsutbytefritttillheterna ett mer
kom-vadEnligtföreslagits.vadmyndigheter änandraoch ovansom

mellanhållskonferensersärskildaförekommer atterfarit t.ex.mittén
polismyndighetersocialtjänst,läkare,behandlandesmittskyddsläkare,

hu-detskall harörande bl.a.frågorbehandlasvilkavidm.fl., somvem
Sekretesslagenåtgärder. ytterstbehövligaför gervudsaldiga ansvaret

ärenden,individuellatillfällenvid sådana tatillmöjligheterfå att upp
uppfatt-kommitténsEnligttill detta.samtyckerenskildedeninteom

punkt.på dennaskeändringbör ingenning
smittskyddsläkaren iskallsmittskyddslaggällandei30-31Enligt

hiv-polismyndighetSocialnämnd ochbl.a. enfall underrätta omvissa
eller henneför honomföljthaintemisstänksellerföljtharpositiv inte

härefterharmyndigheterUnderrättadeförhållningsregler.meddelade
förhållningsreg-tyder påförhållanden attanmälaskyldighet att som

följs.lema inte
möjlig-smittskyddsläkarensförbättraförinfördesBestämmelsen att

förhållningsregler.erhållnaföljersmittadedekontrolleraheter attatt
litenhaftdockbestämmelsernaerfaritkommitténvad enEnligt synes

iåterrapportering använtsharframgåttSåvittpraktiken.betydelse i
prosti-gällerdettillgripitsfrämstoch näromfattningbegränsadmycket

underrättelse-dennaifrågasättaskäldärförfinns atttuerade. Det om
anförasÄven skäl kanprincipiella motbibehållas. rentskyldighet bör
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socialnämndenatt t.ex. härigenom får övervakningsfunktion inomen
smittskyddet vilket kan ha negativ inverkan på förtroendet mellan kli-

och handläggandeenten socialtjänsteman. I de allra flesta fall torde
möjligheterna till infonnationsutbyte enligt föreslagna bestämmel-ovan

tillräckliga. Emellertid kan det undantagsvis förekommaser vara situa-
tioner då dessa bestämmelser inte smittskyddsläkaren erforderligager
möjligheter utreda huruvida smittad,att anmälts sin behand-en som av
lande läkare, andra för smittrisk. Skälutsätter föreligger därför åläg-att

vissa myndigheter, däribland socialnämnden, tidsbegränsadga skyl-en
dighet anmäla förhållanden tyderatt på smittad inte vidtar deattsom en
åtgärder krävs för skydda andra smitta.att Denna möjlighetmotsom
får dock endast användas då det nödvändigt förär smittskyddsläkarens
utredning rörande behovet insatser för enskild smittad. kon-Iav en
sekvens med kommitténs övriga bedömningar uppgiftsskyldigheter-av

bör berörd skyldighet omfatta samtliga allmänfarliga smittsammana nu
sjukdomar.

32.4 Uppgiftslämnande avseende smittade
intagits påpersoner som

kriminalvårdsanstalt eller inrättning för

tvångsvård

Enligt gällande reglering finns vissa sekretessbrytande bestämmelser
syftar till minska risken för smittspridning dåatt smittadsom en person

befinner sig på kriminalvårdsanstalt eller inrättning för tvångsvård. Så
skall behandlande läkare enligt 32 § i gällande smittskyddslag under-

läkare för hälso-rätta och sjukvården vid kriminalvårds-som ansvarar
anstalt eller inrättning för tvångsvård då patient med hivinfektion in-en
tagits på anstalten eller vårdinrättningen. Vidare har hälso- och sjuk-
vårdspersonal verksamma vid bl.a. kriminalvårdsanstalt,är LVM-som
hem och s.k. särskilda ungdomshem skyldighet i fallvissa under-att

vidrätta anstalten respektive denstyresmannen förestår hemmetsom
intagen har samhällsfarlig sjukdomatt 37 lagen§ 1974:203om en en

kriminalvård i anstalt, lagen4 § 1976:371 behandlingenom om av
häktade och anhållna m.fl., 26 § lagen 1988:870 vård miss-a om av
brukare i vissa fall LVM, 12 § 3 lagen l990:52 medst särskilda
bestämmelser vård LVU och 19 § lagen 1998:603om av unga om
verkställighet sluten ungdomsvård. Bestämmelserna infördes medav
hänsyn till bl.a. den behandlande läkaren har begränsadeatt möjligheter

kontrollera den smittade följeratt förhållningsreglemaatt då han eller
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kanåtgärdertill särskildahänsynMedtvångsomhändertagen. atthon är
eller vård-anstaltensmittspridning inomförriskernaminskakrävas för
påpekats ibehållas.bestämmelser Sommotsvarandebörinrättningen

särskiltföreliggadetfår1995/96:23 ettprop.förarbetentidigare anses
tvångsomhändertagandeförföremålblivitför att sompersoneransvar

sjuk-smittsammaallvarligasmittasriskförskall attinte utsättas av
sjuk-allmänfarliga smittsammaomfattabörBestämmelsernadomar.

domar.
vidläkarenden ansvarigeskallsmittskyddslaggällandeiEnligt 32 §

behand-denunderrättavårdinrättningenellerkriminalvårdsanstalten
kansmittade inteden intagne tasfinnerhan att omläkarenlande om

praktikenförhindras. Ikansmittspridningsådanthand på sätt attett
inteläkarenbehandlandedensådanadock attförhållandenatorde vara

smittskyddsläkaren.tillanmälanformellåtgärderandra änvidtakan en
denändamålsenligt attdetframstår ansva-kommitténEnligt mersom

smitt-medproblemdåsmittskyddsläkarenkontaktardirektläkarenrige
härtill börMed hänsynvårdinrättningen.elleranstaltenviduppstårrisk

fallsådantiläkarenansvarigedenlageni attuttryckligendet anges
smittskyddsläkaren.underrättaskall

någotupplysningsskyldighet ärsjukvårdspersonalensochHälso-
förochoch LVULVMibestämmelsernaenligtlångtgåendemera

lcriminalvårdsla-§enligt 37ungdomsvård änslutenverkställighet av
förföreståndarenskallbestämmelsernanämndaförstdeEnligtgen.

situationersådanaförundantagmedunderrättasalltidprincipvården i
Underrättelse-smittspridning.risk förfinnsintedetklartstårdetdå att

underrättelseendastföreliggerlcriminalvårdslagenenligt omskyldighet
olikadeförMotivensmittspridning.forfarantillmed hänsynbehövs

enligtvårdasde1995/96:23 attenligt somformuleringama är prop.
missbruks-allvarligaharutsträckningmycketiLVM storellerLVU
sjukdomar.smittsammaspridningförriskenökarvilketproblem av

sådantmedklientelkriminalvårdeninomförekommer ävenEmellertid
störningarsocialapsykiska ellersådanamedellermissbrukallvarlig

kommitténsEnligtsmittspridning.förriskökadmedförakan ensom
uppgiftsskyldighetenanledningnågon attdärför intefinns detmening

vadannorlundautformas änbestämmelsekriminalvårdslagensenligt
underrät-aktuellkommerdettaTill attLVM.bl.a.enligtgällersom

vilketsjukdomarsmittsammaallvarligasynnerligentelseskyldighet rör
få kän-regel börlcriminalvårdsanstalten ividtalar för styresmannenatt

Motsvarandesjukdom.sådansmittadintagen ärnedom avatt enom
be-1976:371lagenenligtuppgiftsskyldigheten omgällabör även

m.fl.anhållnaochhäktadehandlingen av
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Nu berörda bestämmelser har tillkommit bakgrund demot sär-av
skilda förhållanden råder vid tvångsomhändertaganden. Uppgifts-som
lärrmandet innebär inte heller de utlämnandeatt uppgifterna inte längre

skyddade eftersomär sekretess råder vid samtliga berörda verksam-nu
heter. Här bör också uppmärksammas det vidatt även andra verksam-
heter kan finnas behov föreståndare elleratt personal underrättasav om

någon vistasatt vid verksamheten bär på smittsam sjukdom.som en
Kommittén dock det skulle föra för långtatt ytterligareanser att öppna
möjligheterna lämna sekretesskyddadeatt uppgifter.ut

32.5 Sekretessen i smittskyddsmål

32.5.1 Något den rättsliga regleringenom

Beslut enligt smittskyddslagen omfattas huvudregel sekretesssom av
enligt kap.7 SelcrL.l § Undantag dock i kap.görs 7 2 § 2 för beslutp

angår frihetsberövande åtgärd, då det fråga sådanautom ärsom om
smittsamma sjukdomar i 1.3 bilagan till smittskyddslagensom anges
dvs. gonorré, hivinfektion, klamydia, syfilis och ulcus molle.

Undantaget för beslut angår frihetsberövande åtgärd innebärsom
således beslutet offentligt. Motsvarandeatt är undantag från sekretess
gäller vid andra beslut vård eller omhändertagande samtyckeutanom
enligt LVM, LVU och vid psykiatrisk tvångsvård.

I sekretesslagen finns vidare i 12 kap. särskilda bestämmelser om
sekretess hos domstolar. Dessa bestämmelser tillämpligaär påäven
förvaltningsdomstolamas handläggning mål och ärenden enligtav
smittskyddslagen. bestämmelsernaAv följer domstol iatt sinom en
rättsskipande verksamhet från myndighet erhåller uppgiftannan en som

sekretessbelagdär där, gäller selcretessen också hos domstolen 12 kap.
§.l Sekretess vid domstol för uppgift upphör dock uppgiftenen om

förebringas vid offentlig förhandling varmed uppgiftenattmenas
faktiskt åberopats eller föredragits vid förhandlingen. F örvaltningsdom-
stolar har emellertid relativt vitt gående möjlighet hålla förhand-atten
ling inom stängda dörrar, vilket innebär förhandlingen inte offent-att är
lig. Enligt 16 förvaltningsprocesslagen§ 1971:291 får förordnarätten

förhandling skall hållas inomatt stängda dörrar det kanom antasom
vid förhandlingen kommeratt förebringas uppgift föratt vilken sekre-

gäller. förhandlingenOmtess hålls inom stängda dörrar bibehålls sek-
för uppgifter harretessen förebringats vid förhandlingen 12 kap. 3som

§ SekrL. fortsattFör sekretess krävs dock domstolen,att måletnär
avslutas, förordnar sekretessen skall bestå. Omatt uppgift in itasen
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för densekretessnormalt allupphörbesluteller upp-domdomstolens
sek-förutsättningunderdock attkanDomstolen§.kap. 4giften 12 -

uppgif-sekretessbeläggauppgift- ävenförgällerfortfarande enretess
Omsekretessbeläggas.princip inteikanDomslutetdomskälen.iter

domstolensaknarkap. 2 §undantagsregeln i 7omfattasbeslutet av
domeningår iuppgifterdesekretessbeläggamöjlighet somockså att

beslutet.eller
innebäroffentlighetbeslutsvissa2 §kap.i 7Undantagsreglema om

blirbeslutetellerdomensjälvaframgåruppgifterdesåledes avatt som
måletitillgängligafinnsuppgifterövrigaBeträffandeoffentliga. som

skall bestå.sekretessenförordnadomstolen attkan

övervägandenKommitténs32.52

2 §kap.regleras i 7åtgärderfrihetsberövandeför somundantagDe
tillmöjligheträttssäkerhetsintressetatt avmotiveratsharSekrL av
tilllågpromemoriadengällande. Istarkt somsigmåldessa göriinsyn

betydel-särskiltdetansågssekretesslagenpropositionenförgrund om
ifattasskulle kunnaåtgärder intefrihetsberövandebeslutsefullt att om

detansågochdennatillsiganslötDepartementschefen synhemlighet.
tvångs-gälldedetoffentlighetsintressena närvaktslåangeläget att om

164.1979/80:2prop.enskildaomhändertaganden s.mässiga av
sekretessenskallmotsvarande sättpå som nuKommittén attanser

smittskyddslagenenligtbeslutgällaintesjukvårdenochhälso-inom
börkommittén mot-Enligtåtgärd.frihetsberövandeangårbeslutetom kanföreskriftersådanagällaoffentlighetsregel somävensvarande

Beträffandesamtycke. öv-oberoendeisoleringförställeti avmeddelas
gäl-starktlikaintedäremotoffentlighetsintressenasigbeslutriga gör

beslutdetillbegränsasbörsekretessfrån somundantagetvarförlande
nänmts.nu

beslutgällaskallfortfarandesekretessdockfrågasärskild ärEn om
tillbilagani 1.3sjukdomarsådanavidfrihetsberövande angessomom

kom-enligtkonstaterasförst attkansmittskyddslag. Härgällandenu
vid-kantvångsåtgärdervilkaförsjukdomarantaletharförslagmitténs

bilagaomfattassjukdomardeBeträffande avbegränsats. somstarkttas
hän-kanidaghivinfektionendastdetsmittskyddslagen är somtill1.3

harVidare nästansjukdomarna.smittsammaallmänfarligatill deföras
vidåtgärdfrihetsberövandeangåttsmittskyddslagenenligtmålsamtliga

beslutsådanatilldärförkoncentreras somDiskussionenhivinfektion.
hivinfektion.berör
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Enligt kommittén talar rättssäkerhetsskälen starkt för beslutatt även
frihetsberövanderör hivpositivasom bör offentliga.av Med hän-vara

till frihetsberövandeatt ettsyn allvarligtutgör ingreppett i den enskil-
des personliga frihet det,är anförts, vikt sådanasom ovan stor attav
beslut kan bli föremål för offentlig insyn och kontroll. Den enskildes
rättssäkerhetskrav torde därvid inte mindre framträdande vid hiv-vara
infektion vid andraän smittsamma sjukdomar. Med beaktande attav
det i flertal isoleringsfallett varit fråga fleråriga ñihetsberövandenom
har, enligt kommitténs uppfattning, kravet på offentlig insyn gjort sig
särskilt starkt gällande. Enligt kommitténs förslag har tiden för isole-
ring oberoende samtycke begränsats så isolering kanattav äga irum

Ävensammanlagt högst månader. tidsgräns sålundasex införtsom en
kommittén, med hänsyn till det ingreppanser åtgärden för denutgör

enskilde, inte denna ändringatt minskar intresset möjlighet tillav
offentlig insyn i dessa mål.

Kommittén har vidare flerai sammanhang betonat vikten av en
förändrad på hivinfektion och framhållit börsyn att sträva motman en
likartad behandling i lagstiftningen hivinfektion och andra allvarligaav
smittsamma sjukdomar. framstårDet också svårt motiveraattsom att

åtskillnad mellan aktuellagörs frihetsberövandenen och frihetsberö-nu
vanden vid psykisk sjukdom eller sådantt.ex. missbruk motiverarsom
tvångsvård enligt LVM. Uppgifterna i dessa mål torde flerai fall vara
likartade med de uppgifter framkommer i mål isoleringett vidsom om
hivinfektion.

Här bör också beaktas motsvarande sekretessatt inte gäller i brott-
mål rör överfört smitta hivinfektionsom tillen person som av annan

Identiska uppgifter rörandeperson. kan såledessamma person vara
sekretessbelagda i domen i smittskyddsmålet inte i den offentligamen
domen i brottmålet. Motsvarande förhållande gäller beträffande hiv-en
positiv eller har varit aktuellär för tvångsvård enligtperson som annan
lagstiftning respektive beslut isolering enligt smittskyddslagen.om

Mot dessa får denargument vägas betydelse hälso-stora och sjuk-
vårdssekretessen har för den enskildes förtroende för kontakterna med
sjukvården. Som kommittén påpekat i kap. förekommer22 fortfarande
fördomar och obefogad rädsla inför hivinfektion, allmänhe-även om

kunskapertens och på sjukdomen har blivit nyanseradesyn ochmer
realistiska. Det finns därför skäl beakta deatt negativa konsekvenser

offentliggörandeett integritetskänsligasom uppgifter i målav ett om
isolering oberoendet.ex. samtycke kan medföra för den berörs.av som

Kommittén vill dock betona undantaget beträffandeatt sekretess
inte innebär sekretessen släpps beträffandeatt samtliga uppgifter som
funnits tillgängliga i målet. Domstolama har relativt frihetstor att
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endast deprincipdomen. I äriredovisasuppgiftervilkabegränsa som
domslutetförgrundtillliggerochomständigheter somresonemang

invändningardebehållas. OavsettsekretessenkanövrigtInödvändiga.
sigrättssäkerhetsaspektema görkommittén attpåpekats anserovansom

vid hiv-undantagaktuelltbortförskälen att tagällandestarktså att
fri-beslutdärför rörföreslårKommittén att sominfektion över.väger

motsvarandepåoffentligaskallhivinfektionvidhetsberövande vara
frihetsberövanden.beslutandrasätt omsom
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förmånerEkonomiska vid33

smittskyddsåtgärder

Vårdundersökning,VidKostnadsfrihet33.1

läkemedelförbehandlingeller samt

smittskyddslagenenligt

utgångspunkterAllmänna33. l l
.

förkostnadsfrihetsmittskyddslagenbestämmelser iEnligt gällande om
frånbehövsbehandlingvård ochundersökning,allenskildeden är som

kostnadsfri försjukdomsamhällsfarligvidsmittskyddssynpunkt en
Även undersökningsjukvård.ochhälso-landstingetsinompatienten

underenskildekostnadsfri för denläkareprivatpraktiserande ärhos en
1993:1651lagenenligtersättningfårläkarenförutsättning omatt

fall omfattarsistnämndaKostnadsfriheten iLOL.läkarvårdsersättning
Vidaresådan läkare.behandling hos ärochvårdefterföljandedock inte

sjukdomsamhällsfarligvidbehövsläkemedelsbehandlingall som
offentliga Vår-inom denläkareförskrivsdenkostnadsfri oavsett avom

enligtersättningfårdenochprivatläkareeller oavsettden senareomav
ellerLOL ej.

inklusi-behandlingvård ochundersökning,huruvidaBedömningen
och där-smittskyddssynpunktfrånbehövsläkemedelsbehandlingve

läka-enskildenormalt denenskildeför den görskostnadsfrimed är av
förskall ståhos dendockavgörandet liggerslutgiltigaDet somren.

om vårdundersökning,det siglandstinget rördvs.kostnaden ifråga, om
och sjuk-hälso-landstingetsläkemedel inominklusivebehandlingoch

enligtfår ersättningläkarenprivatläkareundersökningvård eller omav
saknarl7.1.l. Patientenkap.fall se rätt attövrigaiLOL samt staten

ifråga.beslutetöverklaga
medfrån dagenskommittén utgåhar systemdirektiven attEnligt
kon-enskildabehandling förochvårdundersökning,kostnadsfri som
sjuk-samhällsfarliganledningmedsjukvårdenochtaktar hälso- av en

tillfunnit anledninghellerutvärdering intesinhar iKommitténdom.
bestämmelsernuvarandeförändringarprincipiellanågra omstora av
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kostnadsfrihet. Emellertid föranleder kommitténs förslag,övriga bl.a.
rörande indelningen sjukdomar, vissa förändringar bestämmelser-av av

kommitténsAv material rörande tillämpningen nuvarande be-na. av
stämmelser har vidare framkommit gränsdragningssvårigheter före-att
ligger och skillnader förekommer mellan landstingenatt vid bedöm-
ningen bl.a. vilka läkemedel skall omfattas kostnadsfriheten.av som av
Detta föranleder särskilda överväganden.

33. l Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och
behandling

Grunden för kostnadsfrihet vid undersökning, vård och behandling är
enligt nuvarande bestämmelser dessa åtgärder behövs frånatt smitt-
skyddssynpunkt. förarbetena fårEnligt detta inte för begränsadges en
tolkning. Kostnadsfriheten skall gälla samtliga åtgärder kan ledasom
till upphör, minskar ellersmittsamheten hålls tillbaka. Enligt kom-att
mitténs börmening detta gälla fortsättningsvis. Emellertidsynsätt även
bör detta komma klarare till uttryck i lagen varför kommittén attanser
formuleringen "ägnad minska smittspridningen" lämplig.äratt mera

detta uttryck undersökning,I ligger vård och behandlingatt som en-
bart syftar lindra sjukdomentill sådan eller eventuella följd-att som
sjukdomar komplikationer böroch andra inte omfattas. skall härDet
dock behandlinguppmärksammas vård och många gånger kan haatt
effekt hälsotillståndbåde för den enskildes och för smittspridning-eget

medförden mån åtgärden smittsamhetenI minskar eller hållsatten.
tillbaka bör emellertid omfattasden denna effekt mindreäven ärom av

Vidare ligger objektiv bedömningi kriteriet åtgärden. Dettaart. en av
innebär avsikt med besöketpatientens underordnad betydelseäratt av
liksom självi vad mån misstänkerpatienten han eller hon bär påatt
sjukdomen. den behandlande läkarenDet i det enskilda falletär som
skall kanhuruvida åtgärden ägnad minskaavgöra smitt-attanses vara
spridningen. finnsläkaren det skälOm för misstankeattanser om en
smittsam sjukdom omfattas kostnadsfriheten skall patienten inteavsom
erlägga patientavgift vilken anledning han eller honoavsett uppsö-av
ker läkaren.

De åtgärder omfattas således undersökningar syf-ärsom m.m. som
Äventill klarlägga patienten smittad sjukdomen ellertar äratt om av

återbesök och behandling motiverade smittskyddsskäl omfat-ärsom av
kan fråga kontrollerDet huruvidatas. smittsamhett.ex. vara om av

fortfarande föreligger eller besök motiverade behö-är attsom av man
följa hur klararpatienten hantera de praktiska råd ochattver upp av

anvisningar läkaren skall rörande åtgärder för förhindra smitt-attge
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direkt betydelse för den fortsattahaåtgärder kanspridning. Dessa anses
åtgärder endast har indirektbör intesmittspridningen. Däremot som

sådan omfattas. gäller bl.a. så-Dettasmittspridningbetydelse för som
formkan behövaenskilde ihjälp densådandant stöd eller t.ex. av psy-

kommitténsför missbruk. Enligtbehandling sittkologkontakt eller me-
omfattas kost-sådana åtgärderlåtalångttorde det föra förning att av

smittskyddslagen.nadsfriheten enligt
sjuk-indelning de smittsammaändradtillförslagKommitténs av

beträffande vilka smittsammaändringarocksåföranlederdomarna
undersökning,kostnadsfriheten vidomfattasskallsjukdomar avsom

finns anledningkommitténs mening inteEnligt attbehandling.vård och
den-kostnadsfiihetenomfattassjukdomar utanlåta alla smittsamma av

starktsamhället hardärsjukdomarsådanatill ettbör begränsasna
be-fall detdessavidtas.smittskyddsåtgärder I är storintresse att avav

f°ar behandlingoch tidigtläkaresnabbt sökerenskildedentydelse att
andraskall förhindrahonellerhanhur attråd rörandeeller personer

skallkostnadsfiihetendärförKommitténsmittrisk. attförutsätts anser
till andra smitt-sjukdomar ochsmittsammaallmänfarligatillbegränsas

sjuk-bekämpasamhällets sidafråndär intresset attsjukdomarsamma
särskilda åt-behovföreliggerdetstarkt attifråga sådomarna attär av

för-Imedverka smittspåming.irespektivebedrivagärder attt.ex.som
dock innebäratorde dettasjukdomarnasamhällsfarligadehållande till

sjukdomarantalet smittsammautökningmarginellendast somaven
kostnadsfriheten.omfattas av

ochvårdundersökning,gälla förnaturligtvisbörKostnadsfriheten
emeller-Kommitténregi.landstingetsibehandling anseregengessom

lä-verksammagällerdet privatbegränsningnuvarande närocksåtid att
lä-förändras. OavsettLOL börenligtersättningerhållerkare omsom

läkarkontaktfungerandevälinteellerverksam ärkaren privatär en
skäl.vägandebrytasoch bör intesmittskyddssynpunkt utanviktig från

undersökning,gällaendastkostnadsfriheten intehärtill börhänsynMed
läkare iverksammaprivatbehandlingochvårdävenutan ges avsom

vården, dvs.finansieradeoffentligtdentillanslutnade fall dessa er-är
dessamed landstingen. Ivårdavtaleller harLOLenligtersättninghåller

kostnaderna. Där-kontrolltillmöjlighetockså överlandstingenfall har
låta kost-föra för långtmeningkommitténsenligt attdetskulleemot

läkareverksammaandra privat än sagts.omfattanadsfriheten som nu
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33. l Kostnadsfrihet för läkemedel

Även beträffande läkemedel gäller enligt nuvarande bestämmelse att
dessa kostnadsfria för den enskilde läkemedletär behövs från smitt-om
skyddssynpunkt. Kommittén inte det finns anledningatt ändraattanser
grunden för läkemedel smittskyddsåtgärdnär skall kost-ett som vara
nadsfritt för Läkemedelpatienten. skall således fortsättningeniäven

kostnadsfria för den smittade läkemedlet bedöms minska ris-vara om
ken för smittspridningen. Kommittén vill här betona prövningenatt
skall innefatta objektiv bedömning läkemedlets inverkan påen av
smittspridningen. Föreligger vetenskapligt grundad anledning att tro att
läkemedlet förhar effekt smittspridningen det minskar smitt-attgenom
samheten hos sjukdomen eller hämmar tillväxten hos smittämnet bör
läkemedlet således kostnadsfritt. skallDäremot läkemedelvara som en-
bart har betydelse för behandling sjukdomstillståndet sådant el-av som
ler eventuella följdsjukdomar och komplikationer undantagna frånvara
kostnadsfriheten.

Kommittén likhet med vad gälleri dag, deti i förstaattanser, som
hand behandlande läkaren skallden bedömningen huru-är görasom av
vida läkemedlet falletdet enskilda bedömsi minska risken för smitt-
spridning. dock många gångerDetta mycket svår fråga bl.a. medär en
hänsyn till de medicinska bedömningar därvid måste och tillgörassom
den snabba utveckling på läkemedelsområdet. De svårig-ägersom rum
heter förenade med sådana bedömningar medför lätt tillämp-är attsom

olikaningen kommer mellan läkare, vilketvariera också haatt synes
fallet vill framhållavarit praxis. Kommittén häri det, inte minstatt ur

den enskilde perspektiv, mycket viktigtpatientens tillämpningenär att
blir fråganenhetlig. Emellertid bör vilkainte läkemedel skallom som
omfattas kostnadsfriheten regleras lag.i Enligt kommitténs meningav

det däremot vikt Socialstyrelsen utfärdar allmännaär råd iattstorav
detta avseende.

läkemedlet forKravet bör vidare omfattas kostnadsfri-att attvara av
heten skall förslcrivits läkare. Liksom dagha i skall kostnadsfrihetenav
dock gälla vilken läkare förskrivit läkemedlet.oavsett som

Med hänsyn till vikten de enskilda smittade under-attav personerna
går nödvändig förmedicinsk behandling förhindra vidare smittsprid-att
ning föreligger enligt kommitténs mening goda skäl för till-generösen
lämpning kostnadsfriheten. Utgångspunkten bör därför enligt kom-av
mitténs kostnadsfrihetmening patientens för läkemedelattvara som
förskrivits läkare och har inverkan på smittspridningen i principav som
bör omfatta sjukdomar omfattassamtliga förslaget till smitt-som av
skyddslag. krav på läkemedlet ställsDe enligt bestämmelsen börsom
kunna innebära tillräcklig begränsning. Det bör här också uppmärk-en
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sjukdomarnaförekommande smittsammavanligastdeatt avsammas
kommitténs förslagenligtförkylningssjukdomar, ärlindrigare art, t.ex.

tillämpningsområde. Samtidigtsmittskyddslagens ärfrånundantagna
önskvärd kost-leda till ickedetta kankommittén medveten att enom

regering-föreslår därförKommitténlandstingen.för attnadsutveckling
föreskrifter vilka smittsammameddelaskall kunna närmare omen

kostnadsfriheten.omfattasskallsjukdomar avsom

Övriga frågor33. l

förändringprincipielltill någonanledningfunnitKommittén har inte av
gällasåledesKostnadsfriheten skallförmånsberättigade.kretsen en-av

misstänksellersjukdomsmittsambär pådast de varaensompersoner
begränsad till denkostnadsfriheten ärskallsmittade. Vidare somvara

Härutöverallmän försäkring.1962:381lagensjukförsäkrad enligt om
sjukvårds-tillberättigadomfatta den ärkostnadsfrihetenbör även som

1408/71EG-förordningenföljdSverigeiförmåner omnravensom
egenföre-anställda,trygghetsocialfor närtillämpningen systemenav

Beträf-gemenskapen.flyttar inomfamiljemedlemmarderasellertagare
uppehållstillståndansöktmedborgareutländska somfande omsom

1994:362förordningenbestämmelser isärskildafinnsflyktingar m.m.
Även smittskyddsskälutlänningar.vissaförvårdavgifter omm.m.om

andralandet påivistasutländskaförtalarstarkt ävenatt sompersoner
smittskyddslagenenligtförmånemaomfattasbordegrunder vore enav

effektertorde hanyhetprincipiellbetydandeförändringsådan somen
för-sådankankommitténEnligtisjukvârdssystemet stort.för enäven

smittskyddsåtgärdema.avseende påmedenbartändring inte övervägas
förmånerdessaföljerkostnaderdeförBeträffande avansvaret som

all-1990-taletunderlandstingenkonstateraskanenskilde attför den
behandlingvård ochsåvälförkostnadsansvarutvidgatfått ettmänt sett
verksammatill privatersättningförLandstingenläkemedel. svararsom

bärVidareläkarvårdsersättning.1993:1651lagenläkare enligt om
kostnaderför de1998januari ansvaretden 1sedanlandstingen som

1996:1150lagenenligtläkemedelsförmånernaallmännaföljer deav
till des-Med hänsynläkemedelköpvidhögkostnadsskydd m.m.avom
uppstårkostnadernaförheltlandstingenbörförändringar somsvarasa

läkemedelbehandlingvård ochundersökning, samtgrund sompå attav
smittskydds-fall enligtenskilde i vissaför denkostnadsfriaskall vara

lagen.
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33.2 Lagen 1989:225 ersättning tillom

smittbärare

Lagen 1989:225 ersättning till smittbärare har behandlats i kap.om
17. Kommittén inte det finns anledning förändraatt villkorenattanser
för smittad skallnär berättigad till ersättningen person anses vara en-
ligt aktuell lag eller de ersättningsbelopp medges enligt lagen.som
Emellertid medför kommitténs förslag till förändringar smittskydds-av
lagen grunderna för skallersättning utgå måsteatt när till deanpassas
förhållanden följer kommitténs förslag. Här bör beaktas attsom av en-
ligt kommitténs förslag skall inte längre beslut tvingande förhåll-om
ningsregler meddelas dei enskilda fallen förslaget uppbyggtutan är
kring allmän skyldighet för den smittade vidta de åtgärder hanatten
eller hon kan för skydda andra smittrisk. Läkaren skall vidareatt mot

praktiska råd hur den enskilde skall undvika andra förutsättaattge om
smittrisk. Sådana råd bör naturligtvis då så erfordras innebära t.ex. att
den smittade eller misstänkt smittade skall hemma från arbetet.stanna
Läkaren skall dessa fall utfärdai intyg styrker behovet åtgär-ett som av
den och skall liggakunna till grund för försäkringskassans beslut.som

Nuvarande ersättningsbestämmelser vidare knutna till deär s.k.
samhällsfarliga sjukdomarna. Någon anledning låta till smitt-att rätten
bärarpenningen omfattagenerellt alla smittsamma sjukdomar- utöver
vad enligt nuvarande lag gäller för livsmedelsarbetare- finns intesom
enligt kommitténs Kommitténmening. därför tillatt rätten ersätt-anser
ning enligt aktuell lag bör omfatta allmänfarliga smittsamma sjukdomar
och andra sjukdomar därsmittsamma intresset från samhällets sida att
bekämpa sjukdomarna ifråga så starkt det föreligger behovär att sär-av
skilda åtgärder bedriva respektive medverka i smittspår-t.ex. attsom
ning. medför dockDetta endast marginell ökning de sjukdomaren av

kommer omfattas till smittbärarpenning.att rättensom av

Övriga33.3 ekonomiska förmåner för

enskilda vid Vård och behandling m.m.

med anledning smittsam sjukdomav

Bestämmelser till ekonomiska förmåner förrätt den enskilde vidom
bl.a. vård och behandling med anledning smittsam sjukdom finnsav

i lagen 1962:381 allmän försäkring,även ilagen 1993:332om om
avgiftsfria sjukvårdsförmåner för hiv-smittadevissa och ilivsme-m.m.
delslagstiftningen. kommitténs underlagI har inte med hänsyn till
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påkallaromständigheternågraframkommitsmittskyddsfrågorna som
bestämmelser.dessaförändring av

medborgareandra utländskaochasylsökande vissaVidare har som
1994:362förordningenenligtSverigeuppehållstillstånd isöker om

vårdkostnadsfritill bl.a.utlänningarför rättvårdavgifter vissam.m.
Beträffande desmittskyddslagen.enligtåtgärdervidbehandlingoch

sjukdom kanvid smittsam övervägasförmånernaekonomiska om
tillöverflyttas smitt-skull börtydlighetensförhärombestämmelserna

samlad regleringförordningeninnehållerEmellertidskyddslagen. aven
varförSverigevid vård imedborgareutländskaberördaförförmånerna

ändring.föreslå någonför intetalarskälövervägande att
förordningenenligtutländska sjömänochsvenskaharHärutöver

ochundersökningbestämmelser gratissärskildamed1968:235 om
fallsjukdomar i vissa rättvid smittsammavissabehandling sjömänav

klamydia-vid gonorré,behandlingochundersökningkostnadsfritill
sällanförordningenerfarits harvadEnligtsyfilis.ochinfektion som

för-avseendeni mångaframstårdenochtidpåtillämpats somsenare
ochundersökningkostnadsfritillgrundar sigEmellertid rättenåldrad.

Sve-från 1924överenskommelseinternationellpåbehandling somen
fortfa-överenskommelsenenligtförmånemavarförratificeratharrige

överenskom-tillMed hänsynförfattningsreglerade. attrande bör vara
bestämmelserdockbörlandstingenförkostnadsansvarmedförmelsen

föreslårKommitténi lag.reglerasenskildedenförkostnadsfrihetom
beträffarVadsmittskyddslagen.in ihärombestämmelser tasdärför att

skyl-befálhavarensrörandebl.a.förordningen,bestämmelser iövriga
obsoleta. Detta ärde inte är attifrågasättaskandigheter, anse somom

till.ställninganledningharkommittén att tafrågadock inte somen

ektinriktadeobjvidErsättning33.4

smittskyddsåtgärder
skäligtillenskildedensmittskyddslag har rättgällandeiEnligt 34 § nu

förhindraförförstörtspersonlig attföremål naturförersättning somav
ocksåfårersättningsådansjukdom. Utöversamhällsfarligspridning av

1956:296förordningenfall enligtandravissaiersättning omges
förhindraföringripandenvidfall attfrån vissaiersättning staten

för vissafrämstkan utgåErsättningsjukdom.spridning smittsamenav
skä-kannäringsverksamhet. Härutöver äveniförlusterellerkostnader

anledningmedförlustkostnader ochförtilllig ersättning avägarenges
sällskapsdjur.avlivalåtitmyndighet ettatt en
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Kommittén har beslutat föreslå objektinriktadeatt åtgärder inte
längre skall regleras i smittskyddslagen, dettanärmare i kap. 27.se om
I förslaget till bestämmelser i miljöbalken ingår också särskildanya
ersättningsbestämmelser. Enligt dessa ersättningsbestämmelser skall
den enskilde ha till skälig ersättningrätt han eller hon drabbatsom av

beslut förstöring föremålett personlig eller beslutnaturom ettav av
avlivning sällskapsdjur. Dessa bestämmelser innebär således inteom av

någon saklig ändring nuvarande förhållanden. Förändringarna iav reg-
leringen de objektinriktade åtgärderna föranleder dock följdändring-av

i 1956 års ersättningsförordning.ar
Det har vidare flerai lagstiftningssammanhang påpekats att ersätt-

ningsbestämmelsema i 1956 förordningårs bör bl.a. med hän-överses
till de ersättningsbestämmelser finns i andra lagar, däriblandsyn som

epizootilagen 1980:369, och till ersättningsbeloppen harinte för-att
ändrats på 30 år. Enligt kommitténs föreliggermening skäl för sådanen

bör dockHär beaktas deöversyn. absolut övervägande antaletatt er-
sättningsfall har ingripande med stöd livsmedelslagenavsett ochav
berört näringsverksamhet. De överväganden bör vidgöras över-som en

har vidare beröring med ersättning vidnära ingripanden då det ärsyn
fråga smittsamma djursjukdomar. Kommitténs uppdrag förstaiårom
hand smittskyddslagen ochgöra översyn personinriktadeatt åt-en av
gärder har den främsta platsen i kommitténs arbete. En översyn av
ersättningsbestämmelser hänför sig till smitta i livsmedelshante-som
ringen kräver vidare hänsynstaganden och analyser faller utanförsom

för kommitténs uppdrag. Enligt kommitténs mening bör därförramen
frågorna rörande ersättningsförordningen i särskiltöver ettses sam-
manhang.
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Övriga frågor34

Karantänslagstiftningen34. l

karantänssjuk-de s.k.skyddtillsyftar mot attKarantänslagen att ge
tillspridslandet ellerpest förs in iochkoleragula febem,domarna

tillämpats.princip inte Bestäm-dock iharbestämmelserutlandet. Dess
seenligtåtaganden IHRSverigesfrämsttillkommitharmelsema p.g.a.

föreligga.faktiskt behov hargrundpå ansettskap. 20 och inte att ettav
skullekarantänssjukdomamadenågonförSannolikheten treatt or-av

överhuvud-febem kangulaliten;Sverigeisaka epidemier är ytterst
sjukdomenöverfördeneftersomlandet,iinte spridastaget mygga som
utformningnuvarandevidare i sinKarantänslagenkan här. ärlevainte

lagstift-förhållandet tillgällerdetfrämstdel oklar,till viss när annan

ning.
önskvärtförefaller detanförts attvadtillMed hänsyn varaovansom

karantänslagstiftningen.bestämmelserna iföreta översynnärmare aven
med de åta-starkt förbundenemellertid, närrmts,Lagstiftningen är som

föremål förnärvarandeförIHRenligt IHR. ärganden Sverige gjort en
pågåendeSverige deltar. DetvilketiarbeteWHO,inom ettöversyn

börnuvarande rollvid handen IHR:sgivitbl.a. attharrevisionsarbetet
rapporteringsskyldigheten. Ettgällersärskilt vadutvidgas,ändras och

Världs-förbestämmelsernaförändring presenterasförslag till avsesav
deföregripasarbete bör inte1999. Dettaunderhälsoförsamlingen av

den-förslag idärför inte någraKommittén lämnarenskilda nationerna.
del.na

frågorprocessuellaVissa34.2

gällersmittskyddslagenärenden enligtochmålhandläggningFör av
och1971:291förvaltningsprocesslagen1986:223,förvaltningslagen

Bestämmelsernaförvaltningsdomstolar.allmänna1971:289lagen om
avvikandeendast den måndock igällerlagarnaförstnämndade tvåi

avvi-sådanaförfattningar. Vissaandrameddelats ibestämmelser inte
gällande smittskyddslagen. Dessadenfinns ikande bestämmelser nu
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bestämmelser överensstämmelser till del med handläggningsreglema i
lagen l990:52 med särskilda bestämmelser vård la-samtom av unga

1988:870 vård missbrukare i vissa fall, och reglerar bl.a.gen om av
besluts överklagbarhet, tidsfrister, sammansättningrättens och möjlig-
het begära biträde polismyndighet.att av

Flera de regler handläggning finns i befintlig smitt-av om som
skyddslag kan med inga eller ändringar överföras till densmärre nya
lagen. Skäl och ingripande förändringargöra saknas.att stora Några
justeringar krävs emellertid med hänsyn till det materiella innehållet i
den lagen. förändringar behövsDe har bl.a. med degöraatt attnya som
kommunala nämndernas åtgärder på smittskyddsområdet i princip inte
längre skall regleras smittskyddslagen.i Detta medför regleratt om
överklagande dessa myndigheters beslut inte längre fordras lagen.iav

Vidare lqävs förändringar handläggningsreglemavissa i på grund
de regler isolering oberoende samtycke 33 §, tillfällig isole-av om av

ring 36 § och föreskrifter 34 § föreslås deni smittskyddsla-som nya
För särskilt snabb handläggning dessai fall erford-att garanteragen. en

bl.a. lagfästa tidsfrister det generella kravet på skyndsamutöverras
handläggning mål enligt lagen. Kommitténs förslag till bestämmel-av

pâ detta område framgår författningsförslaget författnings-samtser av
kommentaren, kap. 36.

34.3 lxlöljdändringar i andra författningar
medför följdändringarKommitténs förslag behöver i andraatt göras

författningar. Kommittén har under arbetet tagit och behandlatupp
följdändringar saklig betydelse andrai lagar. Härutöver behövs änd-av
ringar terminologi och laghänvisningar i ytterligare lagar.antalettav

förordningsnivåPå erfordras också ändringar saklig betydelse. Detav
krävs sålunda till föreslagenoch smittskyddslag anpassad smitt-nyen
skyddsförordning. Materiella ändringar behövs också bl.a. i för-göras
ordningen 1956:296 frånersättning falli vissa vid ingripan-statenom
den för förhindra spridning smittsam sjukdom. Emellertid haratt av en
det inom för kommitténs arbete inte varit möjligt full-att göraramen en
ständig alla författningargenomgång berörs kommitténsav som av
förslag eller uttömmande förslag till följdändringar. De ytterli-att ge

följdändringar behövs får därför utarbetas under den fortsattagare som
beredningen förslaget.av
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konsekvenserEkonomiska35 m.m.

konsekvenserEkonomiska35.1 av

förslagkommitténs

offent-kommittédirektivenallmännade prövaenligt attKommittén har
och finan-kostnadsökningarrörandeb1.a.1994:23dir.liga åtaganden

ocksådirektiv,enligt kommitténshar,uppdragkommitténssiering. I
smittskyddsarbe-konsekvenserekonomiskabeaktasärskiltingått att av

samhälls-dagsvårigheter ibetydande göraföreligger attEmellertidtet.
tillmed hänsynsmittskyddsornrådet, b1.a.påberäkningarekonomiska

Olika försökunderlaget.empiriskadetibristerdet föreligger storaatt
skattningardessa18jfr kap.kostnadernauppskattagjortshar att men

grund förtillliggaoch kan inte närmareosäkramycketfår anses vara
åtgärder.enskildakonsekvensernaekonomiskadeberäkningar avav

problem i kap. 29behandlat dessaoch samthar tagitKommittén upp
förmetoder och rutinerutvecklaförinledsarbeteföreslagit att enatt

beträffande kostna-Osäkerhetenutvärdering.ochuppföljningnationell
smittskyddsåtgärdemakonsekvensernaekonomiskaför och dederna av

eko-bedöma demycket svårtdetocksåsjälvfallet är attidag innebär att
osäkerhetentillMed hänsynförslag.kommitténsnomiska effekterna av
försökameningsfulltdetkommittén inte attunderlaget har ansetti pre-

följandedetKommittén ikostnadsförändringar. tareventuellacisera
delarna i förslagen.viktigastekostnadssynpunktde frånupp

syftar tillb1.a.förslagkommitténsframhållasbörInledningsvis att
leda tillvilket sigismittskyddsarbete, är ägnat atteffektivtett mer

sjuk-förkostnader smittsammasamhälletsibesparingarlångsiktiga
sidankostnader vidmedförsjukdomarnasmittsamma storadomar. De

och behand-kostnader för, vårdsmittskyddet, såsomförkostnadernaav
Åtgärder begränsarproduktionsbortfall.ochsjukskrivningling, som

samhällsekonomiskabetydandekansjukdomardessaspridningen geav
in-torde förslagenbedömningkommitténs sammantagetEnligtvinster.

utgifterna.offentligadeökningmedföra någonte av
syftar tillförslagenflerapåpeka attvidarevillKommittén att av

behovetför minskafrivillig formstöd iolika former attåstadkomma av
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tvångsåtgärder. Detta bör b1.a. kunna minska användningenav av
tvångsisolering, vilket kostnadslcrävandeär vårdformytterst caen
7 lcr/dag.000 Vidare föreslås isoleringstidema minska. Detta bör med-
föra betydande besparing för såväl landsting. I gengäldstaten som
uppstår vissa kostnader för alternativa insatser. Dessa får dock bedö-

bli lägre. del dessaEn kostnaderavsevärt faller lands-stor påmas av
ting och kommun. Kommittén vill dock framhålla förslagen inteatt
innebär några åligganden för sig kommun eller landsting utannya vare
bygger på det för b1.a. stöd- och vårdinsatser följer lag-ansvar som av
stiftningen hälso-på och sjukvårdens på socialtjänstens område.samt
Det ökade följakan kommitténs förslag kan inteengagemang som av
bedömas från kostnadssynpunkt.

Kommittén har föreslagit utvidgningarvissa det gäller tillnär rätten
kostnadsfri undersökning, vård och behandling, främst i vad vidavser
vilka sjukdomar kostnadsfrihet kan komma i fråga. Kostnadsfrihet en-
ligt förslaget kan dock bara föreligga vid sådana sjukdomar då smitt-
spåming skall för förebygga fortsattske spridning sjukdomen.att av
Med hänsyn härtill det tveksamt någon kostnadsökning verkligenär om
uppkommer för sjukvårdshuvudmannen. börDet också erinras attom
det här endast fråga patientavgifter och inte den totala kost-är om om
naden för vården, redanvilken bärs landstingen. När det gäller kom-av
mitténs förslag kostnadsfrihetutvidgad för vård och behandling hosom
läkare med offentlig finansiering kan kostnadsökningingen anses upp-
komma, eftersom fall hadepatienterna i måst behandlas inom denannat
offentliga vården.

beträffandeKommitténs förslag kostnadsfrihet för läkemedel som
bedöms förkunna minska risken smittspridning innebär utvidgningen

antalet sjukdomar kan komma i fråga. kan medföraDettaav som en
marginell kostnadsökning, vilken faller på landstingen. Läkemedels-
kostnaden dock bedömas enbart utifrånkan inte vilka sjukdomar som

aktuella hänsyn måste också till vilka läkemedel finnsär utan tas som
tillgängliga sjukdomstillstånd.vid olika Kommittén har haftinte möj-
lighet de läkemedelnågon genomgång kan minska ris-göraatt av som
ken för spridning de smittsamma sjukdomarna. Härtill kommer denav
osäkerhet sammanhänger med verksamma läkemedel kanattsom nya
komma utvecklas. säkerställaFör kontroll kostnadsut-att att överen
vecklingen föreslår därförkommittén regeringen bemyndigas iatt att
förordning vilka sjukdomarprecisera vid kostnadsfrihet för läkemedel
kan åtnjutas.

föreslagitKommittén har särskilt nationellt anslag inrättasatt ett
skall Smittskyddsinstitutetdisponeras och kan i anspråktassom av som

vid vissa smittutredningar omfattning jfr kap. 29. Somstörre Stats-av
kontoret framfört i "Samordning och styrning smitt-rapporten av
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anslag kunnatorde sådant iskyddsverksamheten" 1999:4 ett rymmas
med hänsyn till dettautgiftsornrådestatsanslag inomA3 att stats-

för kostnader ochbetala ersättning vissaföranslag kan användas att
sjukdom. Fråganförhindra smittsamförförluster uppkommit attsom

samband medanvändning bör iochstorlekanslagets övervägasom
till Smittskyddsinstitutet.anslagfrågorövrigaberedningen omav

samordnas medSocialstyrelsens tillsynföreslagitKommittén har att
Även kommit-och sjukvården.hälso-tillsynenden ordinarie över om

omfattning inspektions-vilkenexaktbedömakunnatén inte siganser
skallambitionsnivånförslagetsyftet medhabörverksamheten attär
med-förslag kanuteslutet dettadethärtill intehänsyn atthöjas. Med är

kunnasamordningsvinsterbör vissaSamtidigtkostnadsökning.föra en
effektivare smitt-bidra tillvidarekanintensifierad tillsynEngöras.

minska kostnader-därmed tillochlokala planetpå detskyddsarbete att
sjukdomar.för smittsammana

rörande beslutförslagkommitténstordedeldomstolarnasFör om
antaletmarginell ökninginnebäraendasttvångsundersökning aven

Kommitténkostnadsökning.försumbarendastoch därförärenden en
hand-rörande sådanabrottinförandeföreslagitvidare ett nytthar av

smittsammaallvarligaöverföring vissafara förorsakarlingar avsom
ändrad rubri-innebär endastbrottetföreslagnasjukdomar. Det ennya

kost-sig någraoch har inte igärningarstraffbelagdaredancering av
myndigheterna.rättsvårdandedeförnadskonsekvenser

förbud1987:375lagenföreslagitkommitténhar attHärutöver om
ochverksamheter upphävsliknandeoch attbastuklubbars.k. nyamot

ordningslagenin iverksamhet attsamtsådanbestämmelser tasom
brottmålHIV-smitta ibeträffandeundersökning14731988:lagen om

sjukdomar.andra smittsammavissaomfattatill ävenskall utökas att
s.k.förslaget såvittmedför intebedömningkommitténsEnligt avser

utökadeBeträffande dekostnadsökning. provtag-bastuklubbar någon
försum-det sigtordeförundersökning röravidningsmöjlighetema om

polismyndighetema.merkostnader förbara
offentligadeÖvriga ökningnågonmedföraintebedömsförslag av

utgifterna.

Övriga konsekvensfrågor3 5.2

dir. 1992:50,konsekvenserregionalpolitiskaredovisaKommittén har att
konsek-1994:124dir.jämställdhetssynpunkt samtkonsekvenser ur

dir.brottsförebyggande arbetetdetochbrottslighetenförvenser
1996:49.
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Kommitténs förslag medför inte några sådana regionalpolitiska eller
jämställdhetspolitiska konsekvenser skall beaktas enligt direktiven.som

Kommitténs förslag på straffrättens område syftar till bl.a. med-att
föra enhetlighet ökad förutsebarhetochstörre vid lagföringen fall dåav
någon smittat eller för fara smittas.utsatt Dessaattannan person
förändringar torde hakunna viss brottsförebyggande effekt eftersomen
de klargör för det straffbara området. börgränserna Här också upp-
märksammas kommittén föreslagit olika åtgärder för enskildaatt att
smittade skall få förbättrad tillgång till stöd och hjälp kanannan som
bidra till han eller hon sitt andra människor.att ta gentemotansvar
Även detta torde kunna bidra till minskat antal lagöverträdelser av
aktuellt slag.
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Författningskommentarer36

1999:000smittskyddslagtillFörslaget36.1

bestämmelserInledande

smittskyddSamhällets

1 §
gällandeSmittskydd jfr § isamhällets lmålet förparagrafenI anges

befolkningenuppgift skyddaSmittskyddets motär attsmittskyddslag.
sjuk-alla smittsammaomfattar i principLagensjukdomar.smittsamma

emel-Åtgärder enskilde kanför deningripandeärdomar, 2 somse
sesjukdomarallvarligare,beträffande vissa, t.ex.enbartlertid vidtas

36 §.och§34§§, 3322-2519
för hurgrundläggande värderingarnadeparagrafenfastslås iVidare

skallsmittskyddsarbetetnämligenutformas,skallsmittskyddet att vara
bl.a.innebärmänniskosyn. Detta atthumanistisk synsättförankrat i en

andratill skyddvärde ochhar rättsmittade sam-somsammapersoner
skall bedri-smittskyddsarbetetdettaföljdhällsmedlemmar. En är attav
integritet.enskildaslika värde ochmänniskorsallaförrespektmedvas

§2
smittskyddslagen.omfattassjukdomarvilkareglerarParagrafen avsom

alla smitt-omfattarprinciplagen istycketförsta ärInnebörden attav
såda-förUndantagmänniskan.förbetydelse görsjukdomar avsamma
hälsa.smittadesdenhotringainnebärblott motsjukdomar ettsomna

liknandeochendagsdiarréerförkylningssjukdomar,Härmed t.ex.avses
sjukdomardessasjukdomar. Förförekommandevanligenenkla och

smittskyddsâtgärder.särskildamedaktuellttorde det inte vara
allmänfarligamedlagenvad idefinierasstycketandraI avsessom

för övrigaintesjukdomardessasjukdomar. Försmittsamma men-
tvängsundersök-lagen kanomfattassjukdomarsmittsamma avsom -
samtycke i vissaoberoendeisoleringisoleringtillfälligning, samt av

allmänfarligskallsjukdomfall bli aktuellt. För att som enansesen
uppställda krite-paragrafendeuppfylla idenmåstesjukdomsmittsam
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rierna. En prövning måste således varje enskildgöras sjukdom. När-av
precisering vilka enskilda sjukdomar omfattas defini-mare av som av

tionen dock nödvändig, bl.a. med hänsynär till vikten förutsägbarhetav
i lagstiftningen till olika sekretessfrågor.samt typer För ökaattav
lagstiftningens flexibilitet skall preciseringen sjukdomarna skeav av
regeringen i förordning.

För skallsjukdom allmänfarlig smittsamatt sjuk-en anses som en
dom i lagens förmening krävs det första den kan överföras mellanatt
människor. Sjukdomar frånsmittar objekt till människa där-som men
efter inte vidare till människa omfattas således inte begreppet;annan av
vid dessa sjukdomar finns heller inget skäl vidta tvångsåtgärderatt

enskild smittad för förhindra smittspridning. Såledesmot kanatten
stelkramp eller tularemisig allmänfarligt.ex. smitt-vare anses som en

sjukdom.sam
Dessutom erfordras sjukdomen kan livshotande, innebäraatt vara

långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga
konsekvenser för den smittas. Kriterierna mått den farapåär ettsom
sjukdomen för den enskildes hälsotillstånd. Det räcker medutgör att ett

kriterierna uppfyllt. "livshotande"Begreppet hänför tillsig sjuk-ärav
domens skalldödlighet. sig sjukdomDet har hög död-röra om en som
lighet eller anledning kan orsaka många dödsfall isom annanav
befolkningen. sjukdom långvarig innebärAtt den länge;är atten varar

omfattassjukdom snabbt läker detta kiiterium, ochuten som av
heller sjukdomar kan botas relativt snabb behandling. Svårtgenomsom
lidande eller allvarliga konsekvenserandra sikte på sjukdomentar att
kan bestående skador, långvarig och/eller svår behandling eller lång-ge

den sjuke får leva.variga inskränkningar i hur Det kan också så attvara
sjukdomen förhöjd följdsjukdomarinnebär risk för allvarligareen av
slag. följder begränsasKan sjukdomens jämförelsevis enkelgenom en
och snabb behandling kan den inte allvarliga konsekvenser ianses ge
bestämmelsens mening. Vid bedömningen sjukdom omfattasav om en

de här beskrivna kriteriema har frånutgå förutsättningarnaattav man
för smittspridning skall vidarei Sverige. Man utgå från den genom-
snittliga risken för den insjuknar drabbas de beskrivna följ-attsom av
dema.

Exempel sjukdomar omfattas depå diskuterade kriterier-som av nu
den allmänna motiveringen, kap.i 23. kanHär emellertid näm-na ges

difteri och tuberkulos, båda har hög dödlighet och kan leda tillnas som
bestående skador. Andra exempel hivinfektion livshotandeär samt
medför försvårt lidande den smittas hepatit B och C lång-samtsom
varig sjukdom och svårt lidande. kanDäremot knappast salmo-t.ex.
nella och shigella allmänfarliga smittsamma sjukdomar la-ianses som

mening. sjukdomarna har låg letalitet och kan tämligen enkelt bo-gens
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klamydia, gonorré eller syfilisheller kan sådanaIntetas. anses som
Även har lågsjukdomar letalitet och kan enkelt botas;sjukdomar. dessa

leda till allvarliga konsekvenserde kan dock fall steri-i vissa t.ex.som
Då följderna i princip kan hindraslitet de behandlas.inte genomom

tvångsåtgärder form tvångsundersökning ellerdock ibehandling bör av
samtycke få vidtas i syfte hindra smitt-inteisolering oberoende attav

spridning.

3 §
med smittskyddsåtgärder så-vadklarläggsbestämmelsenI avsessom

åtgärdersmittskyddsåtgärderMedlagen.används iuttrycket avsessom
sjukdomar.spridningen smittsamma Dethindrasyftar till att avsom
läkarundersök-skilda åtgärder såsommängdkan fråga t.ex.om envara

och dy-allmänheten smittvägartillinformationbehandling,ning, om
tillriktar sigendast åtgärderi lagenlikt. inteOm annat somavsesanges

livsmedel ellerfysiska miljön t.ex.densmittkällan imänniskor. Finns
för hindraåtgärder bli aktuellaobjektinriktadekan stället attdjur i

objektinriktadereglerarcentrala lagarnasmittspridning. De mest som
stycke.paragrafens andraåtgärder uppräknas i

smittskyddetförAllmänna riktlinjer

4 §
för smitt-förutsättningargrundläggandeformuleras vissaparagrafenI

smittskyddsåtgärderfastslåsInledningsvisskyddsverksamheten. att
enskildvarjebeprövad erfarenhet ochochvetenskap attskall bygga på

Behovetepidemiologiskt behov.klartmotiveradåtgärd skall ettavvara
växlabehovet kansjukdomarna;olikade ävenföråtgärder varierarav

epidemiologiska situationenhur denberoende påsjukdomför vissen
sedan flera årerfarenhet harbeprövadochvetenskapBegreppetut.ser

vadredovisningsjukvården. Förochhälso-tillbaka inomanvänts aven
tillförarbetenatillhänvisasi begreppetliggaskallkonkret ansessom

hälso-för personal inomåliggandenupphävda lagenden omnumera
1993/94: 149.sjukvårdenoch prop.m.m.,

vid-åtgärd fårvillkoren förgrundläggandede närVidare fastslås en
får vidtas ingaåtgärd endastsådanvilja.enskildes Endentas mot om

fåråtgärden inteinnebärbuds.till Dettastårandra möjligheter att an-
resultatetför det avseddanödvändigtheltdetvändas attäränannat om

ingripandefrivilliga och mindretillmöjligheternaochskall uppnås
åtgärder uttömda.är

16 190619SmittskydddeA
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5 §
Paragrafen behandlar smittskyddets kvalitet. Liknande bestämmelser
finns i socialtjänstlagen7 § och 2 § hälso- och sjukvårdslagen.t.ex. a a
I paragrafens första föreskrivsstycke insatserna inom smittskyddetatt
skall god kvalitet. Avsikten kvalitetenär i detatt garanteravara av
smittskyddsarbete bedrivs. konkretiseraAtt begreppet kvalitet låtersom
sig inte enkelt och entydigtpå För uppnå god kvalitetgöras sätt.ett att
krävs b1.a. förrättssäkerhet den enskilde smittade, garantier för att
erforderlig vård och lämpligt stöd kommer honom eller henne till del,
skydd smittspridning till de osmittade, god arbetsledning inommot
smittskyddsorganisationen, väl fungerande arbetslag utvecklatsamt
samarbete olika aktörermellan de verksamma inom smittskyd-ärsom
det kommittén vill betona viktenAtt kvalitetsaspektema fårattm.m. av
genomslag alla delar smittskyddsverksamheteni framgår den all-av av

kap.motiveringen, 29. Meningen vidare bestämmelsenmänna är att
skall bli till for kvalitetsinriktad tillsyn.stöd en

Paragrafens stycke gäller personalensandra kompetens. Det torde
smittskyddsläkarensjälvklarhet måste besitta hög kompe-attvara en

andra befattningshavareoch erfarenhet. Men inom smittskyd-tens även
det, skallexempelvis personal sköta smittspåming eller har attsom som

råd hygienfrågor, måste ha lämpliga kvalifikationeri och tillräckligge
erfarenhet för arbetsuppgifter.sina

6 §
Syftet smittskyddet skydda befolkningenmed primärt smitt-är att mot

vårdenSjälva den sjuke faller hälso-sjukdomar. under ochavsamma
smittskyddslagensjukvårdslagen. Oaktat detta måste även värna om

den smittad. enskilde skall kunnaredan Den ställa anspråk påär attsom
den hjälpsamhället tillhandahåller det stöd och han eller hon behöver

för verksamkunna smittskyddetsitt Den inomäratt ärta ansvar. som
därför förskyldig både skyddet osmittade och bistå denvärnaatt om

deenskilde smittade denne erhåller olika insatserså kan behö-att som
för smittspridning skall förebyggas eller så långt möjligtattvas som

förhindras. sistnämnda skyldigheten kommer till uttryck på olikaDen
ställen lagen, b1.a. § andra stycket, ochi i 26 28 § Enligt53 57 §
skall smittskyddsläkaren anmäla till tillsynsmyndigheten om en ansva-
rig huvudman det stöd eller denerbjuder vårdinte den enskildesom
behöver för skallsmittspridning motverkas.att
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smittskyddetförAnsvaret

§7
riksdag, ha detSocialstyrelsen skall, under regering ochstycket:Första

befolkningen skyddförövergripande nationella ett gottansvaret att ges
samrådaarbete skall Socialstyrelsensjukdomar. I sittsmittsammamot

och eventuell myndighetsgemensammyndigheterandra berördamed
kap. 29.vidaresesamordningsgrupp

sjukdomsfallinträffadeskall anmälan16Enligt §Andra stycket: om
det lämpligt ihärtillMed hänsynSmittskyddsintitutet. är atttillgöras

analyseraför följa ochbl.a. harinstitutetklargöralagen ansvaret attatt
epidemiologiska läget.det

8 §
Landstingetsmittskyddslag.befintligi§5Paragrafen motsvaras av

smittskyd-personinriktadeför detfortsättningsvis haskall även ansvar
Kommit-smittskyddsläkarorganisationen.förhuvudmanochdet vara

smittskydds-förhuvudmarmaskapetbeträffandeövervägandenténs
kap. 29.motiveringen,den allmännairedovisasläkarorganisationen

9 §
smittskyddslag,gällande6 § idelvisParagrafen sommotsvaras nuav

smittskyddsläkare.skall finnaslandstingvarjedet iföreskriver att en
kommittén29, framgårkap.motiveringen, attallmännadenAv anser

medbl.a.Kommitténrenodlas.börrollsmittskyddsläkarensatt menar,
myndighetsutövandeövervakande ochsmittskyddsläkarenstillhänsyn

arbetakansamtidigtsmittskyddsläkarenlämpligtdet interoll, attäratt
Med hänsynbehandlande läkare.ochsmittskyddsläkare t.ex. somsom

landstingmindresvårt fördockdetkanbefolkningsunderlagettill vara
storlands-desmittskyddsläkaren. Iförheltidstjänstinrätta nyaatt en

landsting kanoch Skåne länslandstingGötalands länsVästratingen
grundsmittskyddsläkare. Påheltidsanställdafleradäremot krävasdet
lands-varjeparagrafen det iföreslagnadeni attsagdadet angesnuav

Vidaresmittskyddsläkare.flera öppnasellerskall finnasting enen
Vidsmittskyddsläkare.samverkalandstingenmöjlighet för att om en

finansie-samverkande landsting delta isamtligaskallsamverkansådan
arbets-fördelningenVad gällersmittskyddsverksamheten.ringen avav

område, 52verkar inomsmittskyddsläkareuppgifter flera ett seom
sådan nämndsmittskyddsläkarenskallLiksom tidigare utses av en

frågor1982:763.sjukvårdslagen Iochhälso-§i lO somsom avses
förhållande tillsjälvständig iskall hanmyndighetsutövning varaavser

landstingskommunen.
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10 §
Paragrafen till del 12 § första stycket i gällande smitt-motsvarar nu
skyddslag. Myndigheter inom smittskyddet, dvs. Socialstyrelsen, lands-
tingen och smittskyddsläkama, åläggs bestämmelseni skyldighet atten
samverka med aktörer verksamma inom andra delarär smitt-som av
skyddet förebygga och begränsa utbrottför eller spridning smitt-att av

sjukdomar. framgår kap. 25 och kap.Som 27 varierar smitt-samma av
skyddsansvaret varifrån härrör.med smittan Smittskyddsläkaren är

från människor medanansvarig då härrör då det gällersmittan ansvaret,
från objekt eller djur, kan åvilasmitta härrör bl.a. kommunen,som

Livsmedelsverket se kap. förJordbruksverket eller 27 be-närmareen
ansvarsfördelningen. förskrivning Formerna samverkan bestäms avav

de själva. smittskyddsläkaren skallinblandade aktörerna Att stödja
sjukvårdspersonal och andra verksamma inom smittskyddetärsom

skall dessa råd lämpliga smittskydds-det erfordras,närsamt, ge om
åtgärder framgår 53 § 4.p.av

smittspridningSkyldighet förebyggaatt

11 §
samhället skyddaför sin befolkning allaDet inte möjligtär att mot

allmänna motiveringen framgår alla individer,smittrisker. denAv att
osmittade, i vid mening har intresse ochsåväl smittade av ansvarsom

smittspridning, kap. paragrafen fastslås därförför förhindra 24. Iatt se
långtoch så möjligt bör vidta rimligautgångspunkt att somsom var en

försiktighetsmått skydda såväl sig själv andraför smittrisk.att motsom
bli aktuellaVilka kan beror på vilken sjukdomförsiktighetsmått som

informationdet smittsamhet och smittvägar. Här spelar ochdessrör,
roll, ochförebyggande åtgärder 13 § 14 § och53 § 1stor samtseen p

12 §
skyldighetenbestämmelsens första stycke regleras för den enskildeI

anledning misstänkabär har han eller hon bärpå eller att attsom som
sjukdom förhindra smittan förs tillpå vidare andrasmittsam att atten

för den enskilde rörande hur hanmänniskor. Vägledning eller hon skall
andra de medicinskaundvika och praktiska rådsmittaatt ges genom

behandlande läkare skall enligt 26 § kan också bestå välkändaige men
försiktighetsåtgärder handhygien vid toalettbesök.t.ex.som

informationsplikten regleras iandra stycket.Den s.k. gällerDenna
allmänfarligenbart då smittsam sjukdom.fråga den allmännaIär om

redovisning kommitténsmotiveringen överväganden vad gäl-avges en
framgårler infonnationsplikten, kap. 24. bl.a.Där kommitténattse an-
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for beaktansvärd smittriskriskerar utsättasattatt ensomser en person
härom för kunnafå vetskappåbör kunna ställa krav avgöraattatt om

Vidare understrykerfor risken smittas.sighan eller hon vill attutsätta
har forsmittadeosmittadesåvälkommittén ettatt personer ansvarsom

undviks, och för denmöjligtdetlångtsmittspridning så ävenär attatt
försiktighetbidra till denskall kunna ärosmittade sompersonen

förhållanden råder.insikt i vilkahaeller honhannödvändig bör som
smittad allmän-deninnebärInfonnationsplikten äratt av ensom

människorskall informera andrafallvissasjukdom ifarlig smittsam
deninnebär detta smit-principsmittan. Ipåhon bär atthan ellerattom
Uppgiftereller har.sjukdom han honforvadskall informeratade om

smittspridningenbetydelse förharinte ärdetaljernärmare somom
skyldighetallmäninnebär inteBestämmelsennödvändiga.dock inte en

dåvid sådana situationerendastsammanhangallainformera i utanatt
obetydlig.alltför Närsmittrisk intereellför ärutsätts somenpersonen

sjuk-och påenskilda situationendenpåberorföreliggerrisksådan
läkaresinfå kunskap häromenskilde skallDendomens smittvägar. av

tand-informeraskallblodsmittabär på t.ex.enligt 26 Den ensom
motivering-den allmännavårdpersonal se vidarefallläkare och i vissa

sexual-Är skallöverförbar sjukdomsexuelltfrågakap. 24. enomen,
inforrne-skall bl.a.tuberkulosbär påoch deninformeras,partners som

med.bostaddelardem hanra
sanktionerade.särskiltintebestämmelsernaenligt ärSkyldighetema
till honominformationspliktfullgöra sinenskildeUnderlåter den att en
läkare i vissaemellertid behandlandenärståendeeller henne ärperson

skall vidarenärstående, 30 Detdenunderrättaskyldigsituationer att
smittrisk iföreller någonnågonsmittat utsattdenerinras att somom

den allmännaåtgärder,straffrättsligaföremål förblifall kanvissa se
allmänfarlig smitt-bär påkan den30. Ytterstkap.motiveringen ensom

erforder-stånd till vidtaieller intevillinteoch är attsjukdom somsam
oberoendeföremål för isoleringblisituationeri vissaliga åtgärder av

föreskrifter, 34särskildameddelasellersamtycke, 33

Smittskyddsverksamheten

åtgärderförebyggandeInformation och

13 §
den infor-enskilda fårförlandstingetsfastslåsparagrafen attI ansvar

sjuk-smittsammaskydda sigkunnaförbehöverde motmation attsom
smitt-bedrivs främstpreventionsarbetetfaktiskadomar. Det rent av

Även sjukvårds-hälso- ochoch 2.jfr § 1skyddsläkaren 53 annanp
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utför emellertid sådantsmittskyddetverksam inompersonal ärsom
§.arbete jfr 14

14 §
smittskyddsläkaren skall till all-stadgasoch 2I 53 § att1 att sep

skydda sigför kunnainformationerforderligmänheten får att mot
tillskall råd och anvisningarhansjukdomarsmittsamma attsamt ge

arbetarsmittrisk. alla demför Försärskilt utsattaär somgrupper som
information viktigpreventionemellertidmed smittskydd är engenom

sjukvårdspersonaldärför all hälso- ochfastslåsparagrafenuppgift. I att
upplys-skyldig patienternasmittskyddetverksam inom är attär gesom

sjukdomar.förebygga smittsammahur de kanningar om

epidemiologisk övervakningsjukdomsfall ochRapportering av

15 §
deltill första meningen istyckeförstaBestämmelsens motsvaras av

föreslagna bestämmelsensmittskyddslag. Dengällande10 § i om-nu
gällande bestämmelse samtligatill smitt-fattar dock i motsats nu --

sjukdomar.samma
definieras vad med be-andra styckeI bestämmelsens som avses
enligt första stycket i gäl-Liksom ll §handlande läkare lagen.i nu

behandlande läkare den läkare harmedlande smittskyddslag somavses
för Patienten älvmedicinska patienten.det omedelbara avgöransvaret

behandlande läkare. Misstänker någon han smit-skall attvaravem som
läkare för undersökning bliroch uppsökersjukdomsmittsamtats av en

finnsbehandlande läkare. lagenI åt-automatiskt patientensden läkaren
skilliga behandlande läkare. den under-Ombestämmelser rör somsom

sjukdom byter behandlande läkare,smittsamallmänfarligsökts för en
underrättabehandlingsansvaret omedelbartskall den läkare övertarsom

smittskyddsläkaren §.läkaren och 21behandlandeden tidigare

16 §
skyldighet anmäla fall sjuk-Paragrafen läkares smittsamreglerar att av

likhet med vad sker enligt gällandeskall idom. Anmälan som nu-
till smittskyddsläkaren, tilldels dels Smitt-smittskyddslag göras-

anmälande läkarefall uppkopplad till SmiNetskyddsinstitutet. deI är
anmälanendast behöva efter-kommer dock praktikeni upprättas,atten

anmälan befordras tilltill båda instansema.datasystemet attsom ser
förutom behandlande läkare läkareAnmälningsskyldiga vidär även

obducerande läkare.laboratoriummikrobiologiskt samt
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konstaterade fallbådeskallidaggällervadfrånskillnadTill som
läkarenanmälningsskyldigeanmälas. Denfallmisstänktaklinisktoch

han sindiagnos innanfullständig görställthasåledes intebehöver an-
Åtgärderkantidsvinster motbehövliga göras.medförvilketmälan, att

detta kanmöjligt; vär-tidigtsåindåsmittspridning kan sättas varasom
misstanke i lagensmeningokocksjukdom. För attfallbl.a. idefullt av

tyderkonkretfinns någotdetdockkrävsföreligga attskallmening som
patientenhanden,försjukdomen attt.ex.ärsmittsammaden upp-på att

sjukdom.ifrågavarandeförtypisktärvisar något symptom som
vidskall skeenligt 1Anmälanfall.tvåiskallAnmälan göras p

behandling.smittskyddsåtgärderpåkallar utöversjukdomsmittsam som
smittsammaallmänfarligafrågainte,behöverkan,Det omvaramen

Även videxempelvisfallandraistycket.andra§enligt 2sjukdomar
behövaanmälankanstreptokockinfektionerellerdiarréerutbrott av

infek-fallansamlinganmälaninnebärDetta att t.ex. avavgöras. av en
vissaomfattningenmedförakanvilketske, attkantionssjukdomar av

läge. An-fallet dagensvad iminskas ärsnabbare kan änutbrott som
åtgärderfall dågrund deipå dennaenbartemellertid görasskallmälan

Så-smittspridning.förhindraförerforderliga attbehandling ärutöver
ochprofylaxförsiktighetsåtgärder,rådbl.a.åtgärder kandana omvara

förstörel-desinfrcering ellerochsmittspåmingberörda,tillinformation
då detskallenligtAnmälan 2 rörgörasobjekt.smittförandeett pse av

epidemiologisknationellföremål försjukdom ärsig upp-somom en
omfattasenligt 1sjukdomardelär rapporterasOftaföljning. psom

fallet. Närmarenödvändigtvisbehöver intesåäven varamenav p
med-skallskall ske enligt 1-2anmälanfallvilkaibestämmelser pom

regeringen.delas av
dessadet iofördröjligen, eftersomskallenligt lanmälan görasEn p

såigångsmittskyddsarbetet kommernödvändigadetfall viktigtär att
skallanmälan helstinnebär görasmöjligt. Dettasnabbt att sammasom
misstanke så-ellersjukdom konstateratsefterdagendag och omsenast

ellerskriftligen, antingenskall postAnmälan görasdan uppstått. per
före-lägen behövaakutaanmälan kan iskriftligdatorrnedia. Engenom

behöverenligt 2enbart skeranmälantelefonsamtal. Engås ett psomav
bör ianmälanlika snabbt. Dennaskeinte typgenerelltdäremot sett av

ordinariehastighetmeddvs.regel antingen snarast,göras somsamma
månad el-vecka,innebär varjvilketperiodiskteller rapportpostgång, e

tidsrymd.lämpligler annan
sjuk-smittsammabeträffande vissaidag,såsomskall inte,Läkare

fullgörkommunala nämndtill denanmälandomar även göra upp-som
istället smitt-åliggerhälsoskyddsornrådet. Detochmiljö-gifter inom

myndigheterobj ektansvarigarelevantaunderrättaskyddsläkaren att om
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förenklas för-erfordras, 60 Härigenomsmittskyddsåtgärderatt se
behandlande läkaren.farandet hos den

17 §
enligt skall innehålla. Bestämmel-anmälan 16 §vadParagrafen fastslår

smittskyddslag.Första stycket:gällande i§ iprincip 21imotsvararsen
adress,uppgifter den smittades identitet ochanmälan skall lämnas om

desannolika smittvägama åtgär-och desmittkällanden sannolika samt
Sådanaför hindra smittspridning. åt-vidtagitläkareder behandlande att

de råd för förhind-behandlingsinsatsergärder kan förutom attt.ex. vara
och psyko-mottagit olikapatientensmittspridning typer avsomra

Vidare skall anmälanbehandlande läkare initierat.socialt stöd som
betydelse för smittskyddetuppgifterinnehålla andra typer av somav

exempelvis uppgifter patientensenskilda fallet,kan föreligga deti om
sjukdomsfallet.kan ha samband meddetyrke detta sådantär attom

får föreskriva uppgift identitet ochAndra stycket: Regeringen att om
beträffande sjukdomar.anmälan vissa Härskall lämnas ismittkälla inte

omfattas bilagande sjukdomar 1.3 ihar haft åtankekommittén i som av
klamydia,smittskyddslagen gonorré, hivinfektion,till den befintliga

och för vilka identitetsuppgiñermolle intesyfilis och ulcus m.m.
lagstiftning. Kommitténs övervägandenbefintliganmälan enligtianges

motiveringen, kap.den allmänna 23.i denna del redovisas i

18 §
bestämmelser anmälan enligtI paragrafen föreskrivs närmareatt om

föreskrifter, meddelade regeringen eller myndig-16 bör regleras i§ av
Bland bör föreskrifter meddelashet bestämmer.regeringen annat om

sjukdom anmälts enligtmisstanke 16förfarandet de fall däri om
undersökning sigefter visatmisstanken ogrun-noggrannare varamen

föreskriftermöjlighet i meddela vissadad. Paragrafen vidare attger
anmälningsskyldigheten eftersom behovet kliniskundantag från av an-

laboratoriefynd mellan olikaanmälan bl.a. varierarmälan respektive av
beträffande kikhosta laboratorieanmälansjukdomar. Så kan t.ex. vara

Vaccinationsprogrammet. sådant fall kantillräcklig för uppföljning Iav
andra fall kan uppgifter,klinisk undantas. vissaanmälan I t.ex. om

mindre relevanta undantagframstå varföreventuella smittvägar, som
anmälningsskyldigheten.kan igöras
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sjukdomsfallUtredning av

Läkarundersökning

§19
lä-sökaskyldighetenskildesden attreglerasstyckeförstaparagrafensI

fallmed deSkyldigheten överensstämmerundersökas.låta sigochkare
till smitt-medverkaskyldig22-23 attärenligtenskildedendå

dåskyldighetsådanåläggsenskildedeninnebärspåming. Detta att en
bär påhonellerhanbefaraanledning atteller har atteller honhan vet

sjukdomsmittsamellersjukdomsmittsam varsallmänfarlig annanen
dettainnebördenskäl förepidemiologiskautredas avbörsmittvägar av

enskildeskall denfalldessa utan§. Itill 22kommentarenbegrepp, se
sjuk-dylikbär påbefaraAnledning attläkare. attdröjsmål söka man

elleruppträder ut-kliniskadåföreligga symtom mankan omdom t.ex.
fårellermed någonkontakter vetvidsmittasför risk som manattsatts

uppkommaockså attkanSkyldighetensmittad. mangenomreda på är
laggällandeismittspåmingsärende. Liksomiriskenunderrättas ettom

avgörande föruppfattning ärenskildesdenbör det inte somegenvara
eller inte.föreliggerskyldighetom

vilkenklarläggaförsökaläkarundersökningen är attmedSyftet
undersökningarendastSkyldighetenfrågasjukdom det är avserom.

konstateradvs. försmittskyddshänsyn, attmotiverade omär avsom
enbartsålunda intefårUndersökningenföreligger. varasmittsamhet

enskilde.hos densjukdomenbehandlakunnavillmotiverad att manav
frivilligmed principernastridstå itordeskyldighetsådan omEn

hellerdettorde intemotivmedicinskagällerdet rentbehandling. När
påsjukdomarsmittsamma annatbehandlaanledningfinnas någon att

sjukdomar.allvarligaandraänsätt
Även härundersökningsskyldighet.läkarensreglerarAndra stycket

sjukdomarsmittsammaallmänfarligatillbegränsadskyldighetenär
epidemiologiskautredasbörsmittvägarsjukdomarandraeller avvars

läkare.verksammaoffentligtsåväl privatgällerSkyldighetenskäl. som
skallskyldighetläkarensförkrävs,smittskyddslag attgällandeEnligt

förhindradochuppgiften inteför ärkompetensharhanaktualiseras, att
så-någrainnehåller intebestämmelsenföreslagnautföra den. Denatt

det hanförha kompetens görskallläkareAttbegränsningar.dana en
område.sjukvårdensochpå hälso-bestämmelserandraföljer redan av

undersökninggenomförakompetenshasig attläkaren inteOm enanser
vid liksomläkaretill kompetent tarhonom attåligger det omatt se

undersök-genomföraförhinderharanledning attläkaren annanav
ningen.
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allmänfarlig sjukdommisstänks bära på smittsamOm patient enen
skallerforderlig undersökning eller provtagning lä-sigmotsättermen

ofördröjligen anmälan till smittskydds-stycketkaren enligt tredje göra
anmälan i princip skallinnebärläkaren. Ofördröjligen görasatt samma

då anledningsituationen patient någondag. Bestämmelsen täcker en av
misstanke smitta framkommit vidfall då smitt-läkarvård.söker För om

bestämmelser i 25spårning finns

20 §
smittskyddslag. den föreslag-gällande EnligtParagrafen 36 § iersätter

fall beslutastvångsundersökning i vissa särskildakanbestämmelsenna
med fog misstänks bära allmänfarligpåbeträffande person somen

Tillämpningsområdet för tvångsundersökning nå-smittsam sjukdom. är
beträffande den skyldighetengäller allmännavadsnävare ängot som

frågaDels skall det allmänfarliguppsöka 19 §.läkareatt omvara en
det finnas konkreta omständigheterDels måstesmittsam sjukdom. som
smittad. Liksomkan vad gäller enligttalar för att sompersonen vara

det tillräckligt enbart harsmittskyddslag intenuvarande är att personen
allmäntbeteende i övrigt innebär risk förlivsföring eller ett attsomen

Tillräcklig misstanke kan uppstå dåhan eller hon skall smittas. t.ex. en
uppsöker läkare vadanledning antingen pati-patient någon genomav

iakttagelser läkaren kan vidareberättar eller Detgör.enten somgenom
får uppgiftereller smittskyddsläkarenså läkaren attatt envara om per-

smittrisk. Särskilda kravkonkret måste dock ställasförutsattsson en
tvångsundersökning skall kunnasådana uppgifter; inte grundas påpå

för smittrisk.allmänt hållna påståenden att utsattspersonom en
begränsas ytterligare tvångsundersök-Tillämpningsområdet attav

medförovissheten påtaglig risk förning endast kan beslutas attom
risken for andraandra människor kan smittas. Om smittas elleratt av en

undersökning få genomförasanledning liten bör inte denär motannan
frågaenskildes bör här individuell bedömningvilja. Det vara om en

omständigheterna kring denmed utgångspunkt enskilde.i
ochOmfattningen undersökningen provtagningen motsvaraav avses

nuvarande smittskyddslag.vad gäller enligt Vilka undersökningarsom
och respektive får fallskall från till fall.göras tas avgörasprov som
Ibland tillräckligt med endast kliniskkan det diagnos, medan det ivara
andra fall form provtagning.kan krävas någon Mindre ingreppav som

avföringfrån saliv, urin, eller blodprovtagning får tålas dent.ex. av
enskilde. får kan riskera deningrepp enskildes hälsa ellerDäremot som

obetydligai övrigt förorsaka inte genomföras.änannat men
skallBeslutsrätten tvångsundersökning förstai instans tillkom-om

bakgrundlänsrätten. föreslås denDetta vikt Europa-motma av som
konventionen och regeringsforrnen tillerkänner den kroppsliga integri-
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frihetsberövande iinnebärakan ettTvångsundersökning äventeten.
idet långttordeVisserligen21.kap.mening,Europakonventionens se

Rätts-undersökningar.ingripandesärskiltfrågafallfrån i alla omvara
ske.alltid bördomstolsprövningfördocktalarsäkerhetsskäl att

situatio-Skulle77skyndsamt,måletharDomstolen prövaatt se
undersök-omedelbarbrådskandeoch attallvarlig artså envara avnen

enligtavvaktaskanbeslut intedomstolensochnödvändig gesning är
isolering.tillfälligtillgripasmittskyddsläkaren attförmöjlighet36 § en

läkarunder-utförtläkaredenåläggsstyckesistaparagrafensI som
smittskyddsläkarenunderrättaomedelbartskyldighetsökningen atten

denna.resultatet avom

§21
smittskyddslag. En-gällandei19 §principiBestämmelsen motsvarar

tidi-endast denemellertid inteskallbestämmelsenföreslagnadenligt
underrättassmittskyddsläkarenocksåläkarenbehandlande utangare

läkarbyte.ettom

Smittspårning

22 §
behandlarochsmittskyddslaggällandei§18Bestämmelsen ersätter nu
vad gällersjukvårdspersonalsochhälso-och vissläkares ansvarannan

aktuell iblirSmittspårningsjukdomarvilkaVidsmittspåming. anges
allmänfarligadå frågaskall skeSmittspårning ärstycket.första om

smitt-sjukdomarsmittsammaandraellersjukdomarsmittsamma vars
såledessigskäl.epidemiologiska Det ettrörutredasbör omvägar av

sjukdomarna;allmänfarliga smittsammadesjukdomarantal änstörre
förkonsekvenserallvarligatillledakansjukdomarhär även somavses

fårdetid ochibehandling intedrabbadeden ent.ex. som omgesom
detfalldessafolkhälsan. Iför ärbelastningspridning utgörstörre en

människordels nårsmittkällan spåras attdelsviktigt somatt manupp,
behandlingerbjuda dessaför kunnasjukdomen attkan ha smittats av

Typex-vaccinationinformation,insatserförebyggandeeller m.m.som
de all-förutombestämmelsen,omfattassjukdomarempel på avsom

tarmsjukdomarochsjukdomarna, ärsmittsammamänfarliga sommag-
sexuelltBeträffandeoch hepatit A.EHECcampylobacter,salmonella,

ochklamydiagonorré,främstsigdetsjukdomaröverförbara rör om
legionellaomfattastordeockså är t.ex.sjukdomarsyfilis. Andra som

sjukdomde fall smittsamske iendastskall inteSmittspårningoch TBE.
Smittskyddsåtgärder kan,fall.misstänktavidkonstateras ävenutan

sjukdomenvidtasbehövasjukdomar, ävenflertalbeträffande omett
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kan viktigt redan tidig skede nåfastställd och det iinte attär ettvara
meddelar,sjukdomen. Regeringenkan ha smittats av en-personer som

föreskrifter vilka sjukdomarligt tredje stycket, närmare avses.om som
upplysningar omfattar uppgifter el-söka fåSkyldigheten att om vem

frånfått i vilka patienten iler kan ha smittanvad patienten samt som
vikten den för smittspår-betonasin kan ha smittat. För att atttur av

försöker nödvändiga upplysningarverkligenningen ansvarige att
aktivt skall söka få upplysningar.den ansvarigebestämmelsenisägs att

hur smittspåmingsarbetet bör bedrivasforRiktlinjer och vägledning
jfr §.bör allmänna råd 72iges

den behandlande läkaren har detnuvarande lag detEnligt är som
smittspåmingsarbetet han eller honformella for iävenansvaret om

praktiska arbetet till hälso- och sjuk-praktiken ofta delegerar det annan
Föreslagen bestämmelse innebärvidare kap. 5.2. vissvårdspersonal, se

förpersonkrets smittspåmingsarbetetutvidgning den som ansvararav
Behandlande läkare dock skyldig till-med den enskilde patienten. är att

för arbetet.personal med kompetenstillatt ansvaretse ges
smittspåmingen enligt andra stycket skyl-förDen ärsom ansvarar

eller henneshans patient kan hadig tillseatt antasatt personer som
och anmodassjukdomen söka läkare.smittat underrättas Denattom

dockför smittspåmingen behöver inte samtliga fallisom ansvarar per-
hasonligen den kan smittats. Om det lämpligtkontakta antas ärsom

självständigtkan antingen eller med stöddetta överlåtas åt patienten, av
får med ledningläkare eller kurator. Bedömningen den praxisgöras av

STD-vården och vid behovutvecklats bl.a. inom bör vägledningsom
personal haroch riktlinjer centralt. Ansvarig dock alltid skyl-ut enges

kandighet kontrollera den ha verkligensmittatsantarattatt som man
misstanken och han eller honhar underrättats att anmanats att upp-om

omfattasöka bör också verkligen söktläkare. Kontrollen om personen
har uppsökt läkareläkare. fall berörd inte bör han eller honI de person

övertalas dettai första försöka och också underrättashand göraatt om
sin skyldighet enligt 19

23 §
gällande smittskyddslag.Bestämmelsen § i Med hänsyn till14ersätter

betydelse för smittskyddetsmittspåmingens centrala skall den enskilde
skyldigpatienten fortsättningsvis så han eller honäven att, gottvara

förmår, varifråntill kan hamedverka smittan erhållits och tillutrönaatt
kan hasmittan spritts.vem

bestämmelsen sikteDen sista meningen i på fall då smittskydds-tar
läkaren se §.tagit smittspåmingen 24över
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§24
smittspåminggenomföraskyldighetsjukvårdspersonals attochHälso-

måstesmittspåmingengenomföraskallDenregleras i 22 somperson
besittaocksåmåstehankunskaper;epidemiologiskagodahabarainte

livssituation.enskilda patientensdeniinsigkunna sättaförmåga atten
kränkan-verkarintepågenomföras sättettskallsmittspåming somEn

el-smittathakandennedeellerdenochför patienten somde personer
Undersök-tidskrävande.mycketkanUppgiftensmittatsler varaav.

lag-utföraunderlåterläkare attförekommer attdetvisatharningar att
kanDettabristfälligt sätt.pådenutför ettellersmittspåmingstadgad

tidspress. Föroch attkompetensbristfaktorer,olika t.ex.påbero
tillfredsställande sätt,utförs påverkligensmittspåmingsäkerställa att

behand-befriasmittskyddsläkaren attförmöjlighetbestämmelseniges
denöverlämnaochuppgiftenfrånpersonalellerlande läkare annan

iskekanerfarenhet. Dettaochkompetenstillräckligmedtill personen
el-självläkarenbehandlandedenfrånunderrättelseefterDelsfall.två

smitt-genomföra vissståndisig attintedå hanpersonal,ler serannan
finnersjälv ettarbete attsittismittskyddsläkarendåDelsspåming.

4. Av-jfr 53 §riktigtpåutförs sättsmittspårningsärende inte pvisst
skallsjälv översmittskyddsläkaren tahandförsta attiintesikten är

fin-undantagsfallsmittskyddsläkaren ikanEmellertidsmittspåmingen.
födoämnesbu-epidemiervid störresker,sålämpligt t.ex. avdet attna

utförapersonligenmöjlighetdåhar attdylikt. Hanellersmittaren
bestämmel-enligtÖvertagandeelleröverlämnandeEttsmittspåmingen.

del därav,enbartellerhelhetsmittspåmingsärendet i sinkan avsesen
uppgivna samtpatientendekallelsen personernasjälvasåsom avav

läkare.sökerdessakontroll attav

§25
Skyldighetensmittskyddslag.nuvarandei26 §Bestämmelsen ersätter
allmänfarligavidendastgällersmittskyddsläkarentillanmälangöraatt

Någontvångsundersökning.§jfr 20sjukdomarsmittsamma om
detåliggerställetsjukdomar; iandravidinteföreliggeranmälningsplikt

påverkasökaaktivtsmittspåmingenför att personenden ansvararsom
söka läkare.att

idvs.smittspåmingen,fördenskallAnmälan göras ansvararsomav
be-sjukvårdspersonaloch änhälso-fallförekommande även annan
handetefterskyldigheter attSmittskyddsläkarensläkare.handlande

54framgåranmälanmottagit av
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Råd och stöd

26 §
gällandeParagrafen 16 i smittskyddslag. Enligt bestämmel-§ersätter

första läkaren skyldighetstycke har medicinska ochattsens en ge
praktiska hur denne skallråd till patient undvika andrautsättaattomen
för flesta människor villsmittrisk. allra undvikaDe smitta andra,att
och för bärskyldighet den på smittsam sjukdom skyddaatten som en

finnssina medmänniskor intagen i 12 kunna fullgöraFör sinaatt
skyldigheter den enskilde tillräckliga förutsättningarskall för att tages

förutsättning den enskildesådan får individuelltEn utfor-är attansvar.
mad information eller hon kanvad han för förhindragöra att attom

kan härsmitta sprids vidare. erinras läkareDet har allmänattom en
skyldighet enligt andra bestämmelser på hälso- och sjukvårdens område

och råd till patienten rörandeupplysningar sjukdom patien-att ge som
drabbats självklart ocksågäller smittsammaDetta sjukdomar.ten av.

Vilka skallråd läkaren bör bygga på sjukdomens och denartge en-
skildes livssituation. Liksom kan dessa råd bl.a. den undersök-nu avse

kontakter med hygien, isoleringläkaren, i hemmet, arbete och skol-tes
gång livsföring i övrigt. rådgivningen skallI också infonna-ingåsamt
tion sjukdomens smittsamhet och smittvägar. kanDet svårtart,om vara
för den enskilde läkaren alla fall ha tillräckligai kunskaper vilkaatt om
förebyggande åtgärder bör vidtas. Vägledning bör därför cent-som ges
ralt formi allmänna råd jfr § och vid72 tveksamhet bör läkarenav
kontakta smittskyddsläkaren, har lagstadgad skyldighet biståattsom en
honom 53 4. Enligt har smittskyddsläkaren§ 53 § 5 skyldighetp p en

tillse ändamålsenliga råd till dem kan ha smittats. s.k.Deatt att ges som
smittskyddsbladen Smittskyddsläkarföreningen bör ock-utsom ges av

kunnaså hjälpmedel. Uppgifter vilka råd och anvisningarutgöra ett om
givits skall enligt andrapatienten 3 § stycket 5 patientjournal-som p

lagen 1985:562 den patientjournalintas i vid Vård patientersom av
inom hälso- och sjukvården skall föras för varje patient. En sådan
dokumentering slags "kvitto" på rådgivning harutgör ett att ägt rum
och underlättar för såväl patienten läkaren vid följande kon-attsom
takter få klarhet i vilka individuella råd har givits.som

I andra stadgasstycket nödvändigt psykosocialt stöd skall erbju-att
das den enskilde smittskyddsskäl behöver det. Ut-om personen av
gångspunkten för bestämmelsen kommitténs övervägandenär angående
samhällets skyldighet bistå den enskilde smittade så denne kanatt att ta
sitt kap. har svårigheter25. Den med hantera situa-attansvar, se som
tioner där andra kan för smittrisk och inteutsättas på handsom egen
klarar i nödvändig utsträckning ändra sitt beteende eller sin livs-attav
situation måste så möjligt få erforderligt stöd och hjälp.snart som
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det intesåtorde det attsjukdomarlångvarigavid svåraSärskilt vara
dyliktochbehandling ärfrågornamedicinska av-somdefrämst är om

Detlivssituation.stöd i sinbehövaocksåenskilde kandengörande utan
allmännadock intebestämmelsenenligterbjudasskallstöd avsersom

stödSådantsmittskyddsskäl.behövasskallstödetstödbehov avutan
hälso-ocksåsjälv,läkarenbehandlandeden annanavkan menges av

psyko-kuratorer,särskild kompetensmed t.ex.sjukvårdspersonaloch
till-fallvissastöd kan i ävenPsykosocialtpsykoterapeuter.ellerloger

frivilligorganisationer.olikahandahållas genom

27 §
enligtgällermed vadlikhetiläkarenbestämmelsen är somEnligt -

smittskydds-tillanmälaskyldigsmittskyddslag attnuvarandei25 § -
försiktighets-nödvändigaiakttarinteenskilde patientendå denläkaren

all-frågadåendastgäller ärstyckeförstaBestämmelsens omåtgärder.
regle-nuvarandeskillnad frånTillsjukdomar.mänfarliga smittsamma

inteför läkaren gö-uttryckligt attparagrafen utrymmelämnas i ettring
försorg. Denläkarensfåsstöd kanerforderligtanmälan genomomra

patientviktenbl.a.motiveras attbestämmelsen somföreslagna enavav
förtroendetillräckligtskall kännasjukdomsmittsamallvarligpåbär en

med läkaren.svårighetersinadiskuteraochkunnaför taatt upp
ocksåstycketenligt första görasanmälanskallstycketandraEnligt

smittsprid-försärskild riskfinnsdetsjukdom,smittsamvid omannan
förföreliggerriskdåtillämpastänktfrämst attBestämmelsen ärning.

daghem. Detochsjukhemmiljöer såsomslutnaspridas iskallsmittaatt
vidta tvångs-smittskyddsläkarenförmöjlighet attunderstrykasskall att

skillnadtillstycketandraanmälan enligtvidföreliggeråtgärder inte
Syftetstycket.första är attenligtanmälaneftergällervadmot som

befogenheterallmännaanvända sinaskall kunnasmittskyddsläkaren
smittade.denmedsamtalståndtillfå ettenligt 53 § samt

behandlingVård och

28 §
enligtsådanerbjudas veten-skall ärbehandlingvård och somDen som

minskaellerundanröjaförerfordraserfarenhet attbeprövadochskap
denbehandlingochvårdsådanFörsmittspridning.för en-risken som

smittsam-påverkarinteochsigisjukdomenförbehövaskilde kan som
1982:763.sjukvårdslagenochhälso-ibestämmelsernagällerheten

kanmedicineringellerbehandlinginnebär intebestämmelse attAktuell
behandlingsinsatsersärskildaMedvilja.enskildes avsesdenske mot

narkotika.alkohol ellermissbrukförbehandlingexempelvis av
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29 §
Paragrafen del 25 § i gällande smittskyddslag. Till skill-ersätter av nu
nad från nuvarande reglering lämnas dock i paragrafen uttryckligen ett

för läkaren anmälaninte erforderligt stöd kan fåsgörautrymme att om
läkarens försorg. kommentarenSe till 27ävengenom

30 §
Av 33 § framgår isolering oberoende samtycke i princip inte kanatt av
användas syfte endast skyddai någon eller några individer i denatt
smittades personliga omgivning. sådantI fall kan smittrisken förebyg-

på andra isolering den smittade. sådantEttsätt än sätt ärgas genom av
underrättelse till närstående behandlande läkare, vilket regleras i denav
här föreslagna paragrafen.

Sådan underrättelse innebär visserligen viss begränsningen av nu-
varande selcretesskydd å andra sidan mindre ingripandeär åt-men en
gärd isolering enligt då den33 § smittadeän inte vill medver-personen
ka. Med hänsyn till betydelsen förtroendet mellan den smittade pati-av

och läkaren kan underrättelse endast ske då den förenten utsättssom
risk smittas till den smittade närståendeatt är och då deten personen
står klart den smittade frivilligtinte informeravillatt personen om
smittrisken. Med närstående make eller denavses annan person som
smittade lever med relationi eller andra familjemed-närapersonen en
lemmar han eller hon lever tillsammans med. Underrättelse fårsom en-
dast fråga allmänfarligäga smittsam sjukdom ochär omrum om en om
läkaren bedömer den närstående löper påtaglig risk smittas.att atten

Att underrättelseskyldigheten, särskilda skäl föreligger, iställetom
kan fullgöras smittskyddsläkaren framgår paragrafens andraav av
stycke. Sådana särskilda skäl kan behandlande läkare hartex. attvara
svårt få kontakt med till patienten närstående elleratt atten person
underrättelseskyldigheten kräver särskild erfarenhet den behand-som
lande läkaren saknar.

Genom det kommittén föreslagna tillägget kap.i 7 § sekretess-lav
lagen klarläggs underrättelse enligt kan lämnas hinderatt utanovan av
sekretess.

Innehåll anmälani m.m.

31 §
Paragrafen 27 § i gällande smittskyddslag.motsvarar Bestämmelsen
reglerar vad anmälningar till smittskyddsläkaren enligt 19 § tredje
stycket, 25 27 § eller 29 skall§ innehålla. I samtliga typer anmä-av
lan skall finnas uppgifter den smittades eller misstänkt smittadesom
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bedömeranmälerdenuppgifterandraadressidentitet, somsamt som
åtgärder. En anmä-fortsattasmittskyddsläkarensförbetydelseavvara

19 §läkarundersökassiglåtanågon vägrardärför attlan görssom
omständig-deuppgiftinnehållaskall§ äveneller 25stycket omtredje

misstankegrundar sinläkarenbehandlande omdenvilkapåheter
smitta.

32
läkarebehandlandeförskyldighetenreglerasstyckeparagrafens förstaI

smittapatientsviss samtläkareunderrättafallsomligai omannanatt
enligtpatientengivitläkarenrådpraktiskaochmedicinskade somom

allmän-for smittanågonskall skeunderrättelse avSådan som26 om
medellerkiiminalvårdsanstaltpåinsjukdomsmittsam tasfarlig en

lä-denunderrättelsen ärMottagarevårdinrättning.påtvång avannan
i fråga.vårdinrättningenpåsjukvårdenochhälso-förkare svararsom

smittspridning såförriskenunderrättelseskyldigheten är attmedSyftet
tvångsomhändertagandet.vidminskasskallmöjligtlångt som

bestämmelseinnehåller motsva-smittskyddslagNuvarande omen
någonskerintagningfalldetförunderrättelseskyldighet somrande av

hivinfek-videnbartdock inte§.32 Det ärhivinfektionför smitta av
fåvårdinrättningenpåläkaren attförfinnaskan upp-behovtion som

tuberkuloshepatit B,vidgäller t.ex.Det ävenden intagne.gifter om
bestämmelseföreslagensjukdomar. Härsmittsammaandra svåraoch
allmänfarligasamtligavidskall skeunderrättelsedärförinnebär att

smittskyddslaggällandeenligtLiksomsjukdomar. av-smittsamma nu
institutio-LVM-hem,meninglagtextensivårdinrättningmed annanses

vårdl990:52 samtlagenenligtvårdlämnar ungaavomsomner
sjukvårdsperso-hälso- ochtvångsvård. Attpsykiskförvårdinrättningar

s.k.ellerLVM-hemkriminalvårdsanstalt,vidverksammanal ärsom
underrättafallvissaskyldighet ihar atti sinungdomshemsärskilda tur

hemmetförestår attdenrespektiveanstaltenvid omsomstyresmannen
lagen37 §framgårsjukdomsamhällsfarligharintagen avenen

vård1988:870lagen26 §anstalt,kriminalvård i1974:203 ornaom
stycket lagentredjeoch §12LVMfalli vissamissbrukareav
LVU. Kom-vårdbestämmelsersärskildal990:52 med ungaavom

före-till denskallbestämmelserdessamittén föreslår nuatt anpassas
32.kap.motiveringenallmännadensmittskyddslagen,slagna se
underrättavårdinrättningenpåläkarenskallstycketandraEnligt

sådantpåhandkaninte ettden intagne tassmittskyddsläkaren omom
rådkan dåSmittskyddsläkarenförhindras.kansmittspridning gesätt att
blidetsjukdom kansmittsamstarkt t.ex.Vidåtgärder.lämpliga enom
påisoleringfrivilligundervårdmedicinsksjukedenfråga attom ge

smittadedenföranleddsituationen attkanfallsjukhus. vissaI avvara



498 örfattningskommentarerF SOU 1999:51

inte följer och praktiska rådde medicinska givits honom tillsom
förhindrande smittspridning. Smittskyddsläkaren skall då utreda denav
enskildes och behov vilkasituation insatser erfordras församt attsom
förebygga smittspridning, 55

Isolering m.m.

isoleringFörutsättningar för

33 §
förutsättningarna för isoleringParagrafen reglerar samtycke. Så-utan

dan endast fårisolering åtgärd tillgripas sistaär utvägen som som en
för hindra smittspridning. Utgångspunkterna för kommitténs ställ-att
ningstagande denna fråga har utförligt behandlatsi den allmännai

de kommitténmotiveringen, kap. 26, där bl.a. principer bör liggamenar
till grund för tillämpningen tvångsåtgärder redovisats. Därutöver kanav
följ ande anmärkas.

Ett första villkor för isolering samtycke skall kunna kommaatt utan
ifråga det sig allmänfarlig smittsam sjukdom enligtär 2 §röratt om en
andra stycket. krävs samtliga de förutsättningarDessutom att som
beskrivs i punkterna för handen.1-4 är

I punkten ställs krav på sjukdomen1 antingen starkt smittsamatt är
eller sådant människorsmittar på har svårt skydda sigsättett att att mot
smittrisken. fordras sjukdomenVidare i det enskilda fallet befinneratt
sig i skede. sjukdomen skallsmittsamt Att starkt smittsam inne-ett vara
bär den skall ha hög förmåga smittämnet; uttrycket inne-att atten avge
fattar emellertid också sådana fall där det räcker med liten infek-en
tionsdos för smittöverföring. alternativ tillSom stark smittsamhet anges

Ävendet skall svårt skydda sig smitta. smittsam-att att motvara om
heten inte stark kan det svårt skydda sig smittaär att mot t.ex.vara av
luftbuma sjukdomar. Risk smittas skall i princip föreligga för fleratt

enbart någon eller några individer i den smittadesänpersoner person-
liga omgivning se kap. 26.2. det falletI kan smittrisken all-isenare
mänhet förebyggas andrapå isolering den smittade.sätt än genom av
Exempel på allmänfarliga smittsamma sjukdomar faller underinsom
de här uppställda kriterierna hepatit B och båda har högär som
smittsamhet, tuberkulos och difteri, smittar på sådantsamt sättettsom

det svårt skydda sig dem. En särskild frågaatt är iatt mot
sammanhanget hur sjukdomar främst överförsär sexuelltsom genom

och starkt smittsamma skallinte bedömasumgänge i diskuteratär nu
avseende. Frågan det kan svårt skyddaär sigatt motom anses vara
dem. I och för känner människorsig i allmänhet till smittriskerna vad
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rela-teoretisktoch kansjukdomarna settöverförbarasexuelltdegäller
vi-studiernabeteendevetenskapligaDesmitta.skydda siglätt mottivt

komplextsåsexualbeteendet sammansattärmänskligadock detattsar
försvårtkandetfaktorersociala attoch en-psykiska enolika varaav

handlande ifaktiskttillkunskapernateoretiskadeöverföraskild att
sexuelltvissaomfattashärtill ävenMed hänsynsituationer.konkreta

ikriteriernahivinfektion,sjukdomar, pöverförbara t.ex. av
kansamtycke inteoberoendeisoleringinnebärPunkten 2 att av

från smitt-behövsvårdochstödadekvatinteståndtill somkomma om
Utgångspunktenform. är attfrivilligierbjuditsförstskyddssynpunkt

intesmittanförmedha attenskild kan att taproblemde ansvaren
åtgärder,frivilliga t.ex.skall lösashand ge-förstavidare isprids genom

kanförsorg. Det rörasocialtjänstensellersjukvårdensochhälso-nom
formerolikasmittsamheten,minskarbehandlingmedicinsksig somom

sittförbehövakanenskilde att tastöd den menpsykosocialt ansvarav
sjukdomenmedsambandhardirektintestödskildaockså typer somav

t.ex.kan sittindividenfor hur tabetydelsehar ansvari sig men som
prövningvid sinharDomstolenmissbruksproblem. omavförvård

bedöm-objektivuppfyllda görapunkt attdenna ärenligtrekvisiten en
avseendemedkvalitetochändamålsenligheterbjudna insatsersning av

insats.visskräva någoninteenskilde kanbehov. Denenskildesdenpå
frivilligtdenbeteende. FörenskildesdenpåsiktePunkt 3 somtar

kansmittspridninghindraföråtgärdernödvändiga atttillmedverkar
isoleringsådanaktuell. Förbliintesamtycke attoberoendeisolering av

iomständigheternakonkretadeskall detfrågaikunna kommaskall av
eller ibereddenskilde inteden ärframgåklartfallet attenskildadet
hindraförkrävsåtgärder attdesigunderkastafrivilligtstånd somatt

smittspridning. Förutsätt-förriskenminskamöjligtså långteller som
uppfylldakanpunktdenna t.ex.enligt en per-omningarna varaanses

förhind-förkrävsdå dettaisoleras attlåta sigfrivilligttillnekar attson
nöd-smittspridningssynpunktfrånundergåsmittspridning, vägrarra
stödmedmeddelatsföreskrifteriellerbehandling struntarvändig som

visstuppgiftertrovärdigafrågakan om34 Det även omvaraav
skallDomstolenutredning.stödsbeteendesmittfarligt annanavsom

medverkatfrivilligtenskildedenkrävtsåtgärder attdebedöma somom
rimliga.ochadekvatatill kan anses

före-skallriskpåtagligkravetallmännadetuppställer attPunkt 4
jfrskerisoleringintesmittaskanmänniskorandraförligga omatt

enligtviljaenskildesdenläkarundersökning motförförutsättningarna
grundpåmänniskorandraförsmittriskenbl.a.liggerdetta att§.20 I

falleller iuteslutenkan vartomständighetersärskilda meravaraav
skälellerenskildeden annatså ettkan attobetydlig. Det t.ex. avvara

fördemänniskorandra utsättsmedkontakt attsådanikommerinte
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smittrisk. så fall finns tillräckligaI inte skäl för isolering. Detsamma
gäller frivilligaytterligare åtgärder bedöms kunna leda tillt.ex. attom
den enskilde ändrar beteende.sitt

34 §
bestämmelsenI regleras möjligheten till hindrande smittspridningatt av

meddela föreskriftersärskilda den enskilde har följa. Deatt över-som
väganden legat till grund för bestämmelsen redovisas i den allmän-som

kap.motiveringen, 26.na
Förutsättningarna för särskilda föreskrifter skall kunna komma iatt

fråga de för isolering oberoende samtycke. Föreskrif-är samma som av
emellertid mindre ingripande isolering för den enskilde.terna är Så-än

dana kan meddelas det bedöms tillräcklig föråtgärd attom vara en
hindra smittspridning kanoch i vissa fall alternativ till isole-utgöra ett
ring oberoende samtycke.av

Föreslcriñema skall konkreta åtgärder den enskilde äravse som
skyldig delta skall individuelltDe utformade med utgångs-att vara
punkt i den utredning smittskyddsläkaren gjort den enskildessom om

innehållasituation och behov. Exempel föreskrifternapå vad kan iges
paragrafens punkt Uppräkningenl-3. inte uttömmande. Föreskrifter-är

skall dock åtgärder bedöms kunna stärka den enskildesna ange som
förmåga det följer hon eller han smittatsatt ta attansvar som av av en
smittsam sjukdom allvarlig kanDet sig vård ellerart. t.ex. röraav om
behandling psykiatrin ellerinom missbrukarvården, kontakt med viss
läkare eller förlämplig individuellt utformat psykosocialtannan person
stöd eller förstödverksamhet smittbärare, missbrukare eller psykiskt el-
ler fysiskt funktionshindrade anordnas landstingskommun,som av
kommun eller organisation. Däremot skall föreskrifterna inte omfatta
olika försiktighetsåtgärder rörande sjukdomen sådan t.ex. attsom an-
vända skydd vid sexuellt umgänge. Dylika anvisningar behand-ges av
lande läkare de praktiska och medicinska råd denne skallgenom som

till sin förstapatient enligt stycket.26 §ge
Att länsrätten, efter ansökan smittskyddsläkaren, har möjlighetav
meddela föreskrifter enligt i34 § samband med beslutatt ett om upp-

hörande isolering framgår andra41 § stycket.av av

35 §
Beslut isolering samtycke enligt 33 § föreskrifterutan enligtsamtom
34 § fattas länsrätt. Ansökan härom smittskyddsläkaren.görs Detav
står länsrätten fritt besluta föreskrifter enligt 34 §att rättenom om an-

detta tillräckligt, ansökan endastatt är även isoleringavsettser om en-
ligt 33
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enskildes si-denutredningutförligbifogasskallansökan omTill en
ti-åtgärderdeupplysasskallVidare rätten sombehov. omochtuation

utred-skallenskilde. Dessutomdenförvidtagitsellererbjuditsdigare
insatserbehövligautvisandevårdplanindividuellinnehållaningen en

insatsernaordningvilkenismittspridning samtförriskenminskaför att
underskall vidtasde insatserkanHärigenomtillhandahållas. somkan

förberedas.isoleringeftereller
kommerfrågaiutredningenför attharSmittskyddsläkaren ansvar

utförthamåstepersonligenhandock inte attinnebärstånd. Dettatill
densamma.delarsamtliga av

36 §
mycketi vissaisoleringtillfälligtillmöjligheternareglerarParagrafen

det ikansjukdomsmittsamallmänfarligfallVidfall.brådskande av
ochallvarligså över-smittriskendär ärsituationeruppkommafallvissa

enligtisoleringdomstols beslutelleråtgärderfrivilligahängande omatt
behörighetfåttdärförharSmittskyddsläkarenavvaktas.kaninte33 §

kanmed fogellerbärnågonisoleringtillfälligbesluta somomatt om
förbeteendesitt utsättersmittasådan annanpåbäramisstänkas genom

starktsigtorde detVanligtvis rörasmittas. enrisk omomedelbar att
smittsammindrefrågakandet ävensjukdom, om ensmittsam varamen
förbeteende över-sitt utsättersmittade annandensjukdom genomsom

smittasriskhängande att av.
smittsprid-isoleringtillfällig är attmedsyftethuvudsakligaDet

smittskyddsåtgärdernödvändigadesstillförhindras attskallningen
misstänksmed foggälleråtgärden va-Dåvidtas.hunnit sompersonen

smittad.verkligendenne ärklarläggadetgäller attsmittad även omra
smitt-isjukdomen inteeller är ettfallet attså inte ärdet sigVisar att

skallIsoleringenupphöra.isoleringen annarsskall genastskedesamt
smitt-omedelbaradenundanröjåtgärdersådanasåupphöra ersnart som

vidtas.kunnatrisken
till iso-förhållandeåtgärd isjälvständigisolering utgörTillfällig en

Är enligtför isoleringförutsättningarnasamtycke.oberoendelering av
domstolsbeslut iso-följasemellertid ettdenkan omuppfyllda,33 § av

tillfälligmeningendock inte attsamtycke. Det äroberoendelering av
obero-isoleringförfarandeföregåskallrutinmässigt ettisolering om

samtycke.ende av
underställasdagartvåinomskallbeslut senastSmittskyddsläkarens

smittskyddsläkarensförfallerinte,dettaSkerprövning.förlänsrätten
veckor.tvåunder högstbeståkanisoleringentillfälligabeslut. Den
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37 §
Med hänsyn till isolering under tvång medför bru-att yttersta rätt atten
ka våld enskilda bör isolering i offentligt bedriven verk-ägamot rum
samhet. oberoendeIsolering samtycke tillfällig isolering skallsamtav
därför ske vårdinrättningpå drivs landsting. Någraett när-en som av

krav på vårdinrättningens egenskaper ställs lagen,inte i denmare men
måste så beskaffad de lageni reglerade kraven på isoleringensattvara
innehåll uppfyllas.kan Liksom fallet enligt gällandeär smitt-m.m. nu
skyddslag finns hinder isoleringinget sker utanförmot att av en person
det landstingsornråde denne tillhör.som

38 §
Isolering oberoende samtycke lagens sista för hindraär utväg attav
smittspridning. skall inte längreDen pågå vad oundgängligenän ärsom
nödvändigt. Kritik har framförts gällande smittskyddslag enligtmot nu
vilken tvångsisolering stundom sträckt sig mycket lång tid se kap. 8.över

Enligt paragrafen får isolering oberoende samtycke pågå i högstav
månader, i vilken tid tillfällig isolering inte inräknas.tre Meningen är
den smittade därefter skall komma i åtnjutande erforderligaatt alter-av

nativa åtgärder hindrar eller begränsar risken för smittspridning,som
frivillig behandling för missbruksproblem ellert.ex. individuellt utfor-

psykosocialt stöd. vissa fall kan föreskrifterI enligtmat bli34 § aktu-
Ävenella, 41 § andra stycket. under isoleringstiden skall den isole-se

rade erbjudas den vård och det stöd han behöver.
I undantagsfall kan nödvändiga alternativa åtgärder inte komma till

stånd innan de stipulerade månaderna löpt till ända. Länsrätten kantre
då, efter ansökan smittskyddsläkaren, besluta isoleringen skallattav
pågå i ytterligare högst månader. Tiden kan därefter inte vidare för-tre
längas. Befinns efter tid efter det isoleringen upphört denatt atten en-
skilde återigen uppfyller förutsättningarna för isolering oberoende av
samtycke enligt finns33 § emellertid inget hinder smittskydds-mot att
läkaren på ansöker isolering.nytt om

Även varaktigheten meddelade föreskrifter begränsas i tiden. Så-av
dana får för tid högst månader. Föreligger därefter fortsattges en av sex
behov föreskrifter kan länsrätten förlänga dessas giltighet med högstav

månader i Sådant beslut initieras ansökantaget.sex genom av
smittskyddsläkaren. Länsrätten kan helst under föreskrif-även, när som

giltighetstid, besluta förändringtemas deras innehåll.om av

39 §
När länsrätten fattat beslut isolering oberoende samtycke skallom av
smittskyddsläkaren underrätta det landsting eller dengenast kommun

har för de för den smittade behövliga insatserna kom-ansvaret attsom
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tillsammanshuvudmannenansvarigedenförstånd.till Detta attmer
förbereda så-kunnaskallmöjligtsåsmittskyddsläkaren snartmed som

upphörande.vid isoleringensbehöversmittadedenåtgärderdana som

41 §40
ellerisoleringtillfälligbestämmelsernaenligtisolerad omDen ärsom

isolerings-underhelstkansamtycke näroberoendeisolering somav
omedel-dåskallupphöra. Länsrättenskallisoleringenbegäratiden att

längreinteisoleringförskällänsrätten attFinnerfrågan.bart pröva
tilldetbeslutet. Kommerhävaomedelbartdomstolenskallföreligger

före-längreinteisoleringskäl förkännedom attsmittskyddsläkarens
smittskydds-beslutet. Häverupphävabehörighan attligger är även

länsrättenunderrättaskall hanisolering snarastbeslutläkaren ett om
detta.om

förutsätt-kan länsrätten,smittskyddsläkarenansökan omEfter av
be-medsamband§ ienligt 34föreskriftermeddelaföreligger,ningar

iför isoleringskälinnebärupphörande. Detta attisoleringensslut om
fortsättningenföreskrifter iföreligger,fortfarande attföroch sig men

åtgärd.tillräckligbedöms envara

innehållIsoleringens

42 §
smittskyddslag.gällandei43 §delvisBestämmelsen motsvaras nuav

obero-isoleringinnehålldettillemellertid anpassatstycketFörsta är
påpe-innehållerochlagen ettdenenligthaskallsamtyckeende nyaav

stödfå detskallisoleringstidenunderredansmittadedenkande attom
skall före-smittspridningförriskenförkrävs atthjälpdenoch som
isolerings-viktigtminskas. Detmöjligt är attlångteller såbyggas som

denstärkaförinsatserfrihetsberövande; attpassivtblirintetiden ett
redan där.påbörjasbörsittförmågaenskildes taatt ansvar

§4443
gällandeb § ioch 43§43paragrafema motsvaras nuInnehållet i aav

smittskyddslag.
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Särskilda befogenheter vid isoleringen

45 §
Paragrafen 44 § i gällande smittskyddslag. Smitt-motsvaras av nu
skyddsläkaren kan begära biträde polismyndighet för återföra denattav

avvikit från vårdinrättningen 84 § 3.som

46 §
Enligt 45 § i gällande smittskyddslag fördet tvångsisolerad för-är en
bjudet bl.a. narkotika,inneha alkoholhaltiga drycker elleratt andra
berusningsmedel. Vad beträffar olovligt narkotikainnehav sådantär
straffbelagt redan enligt narkotikastrafflagen l968:64. bestäm-Men
melsen i gällande smittskyddslag innebär tvångsisoleradäven att en
inte kan inneha flaska lättöl. Den isolerad behöver emel-t.ex. ären som
lertid inte missbrukare. föreslagnaDen paragrafen därför såärvara nu
utformad, det möjligt omhänderta alkoholhaltiga drycker,att görs att
narkotika, andra föremålberusningsmedel, särskilt ägnadeär attsom
användas för missbruk då egendomen kan till skada för denm.m. vara
isolerade själv eller till för ordningen på vårdinrättningen. Undermen
förutsättning ordningen på vårdinrättningen tillåter det, detatt så-är
ledes fortsättningsvis möjligt för isolerad dricka lättöl elleratt t.ex.en
svagdricka till eller inneha till honom receptförsloivetmaten att ett
sömnmedel klassificerat narkotika.ärsom som

47 48 §49
Bestämmelserna 46-48 i gällande smittskyddslag.motsvarar nu

Vistelse utanför vårdinrättningen

50 51 §
Paragrafema, 49 § och 50 § i befintligersätter lag, reglerar möj-som
ligheten bevilja tillstånd för isolerad oberoendeatt ären person som av
samtycke under viss tid vistas utanför vårdinrättningensatt område.
Bestämmelserna innebär inskränkning denna möjlighet jämförten av
med bestämmelserna i gällande smittskyddslag. Under den tämligennu
korta isoleringstiden kan dock vistelse utanför vårdinrättningens områ-
de bara få förekomma undantagsfall,i och då endast under mycketen
begränsad tid. Sådan vistelse kan enbart tillåtas den antingen på-ärom
kallad särskilda skäl hänförliga till den isolerade själv eller hansav

t.ex. för besökanärmaste svårt sjuk närstående eller föratt att när-en
vid närståendes begravning eller vistelsen led i denutgörvara ettom

planerade vården eller behandlingen den smittade exempelvis del-av
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Tillstånd kanfrivilligorganisation.anordnadaktivitettagande i enav
vårdinrättningensutanförvistelsefrågaikommaendastgivetvis om

smittspridning.forriskskekunnabedöms utanområde
vidkan inteområdevårdinrättningensutanför gesTillstånd vistasatt

smittrisköverhängandedenföljafårDettatillfällig isolering. avanses
besöknödvändigaEventuellaisolering.tillfälligförförutsättssom

tillsammansgenomförasfalldessadärför ifârvårdinrättningenutanför
inrättningen.personal frånmed

Smittskyddsläkaren

skyldigheterallmännaSmittskyddsläkarens

§52
rollcentral ismittskyddslaggällandeenligtharSmittskyddsläkaren en

smitt-bildsamladarbetesittfår iSmittskydd. Han avsamhällets en
förkompetensen attden bästahardenochläneti ärskyddsläget som

enskildaochgenerellt ibådebehövs,vilka insatserkunna avgöra som
denförändrasarbetsuppgifter bör intehuvudsakliga genomfall. Hans

frågai dennaöverväganden presente-kommitténs närmarelagennya
Även skallfortsättningeni29.kap.motiveringen,allmännadeniras

smittskydds-övergripande ledningenför denhasåledes avhan ansvaret
skallSmittskyddsläkarenverksam.handärområde ärdenarbetet inom

verka förochsmittskyddetledaochorganiseraplanera,idagliksom
gällandeoch i2jfr § llikformighet 7ochsamordningeffektivitet, p

smittskyddslag.
område.smittskyddsläkare inomflera ettfinnasdetkanEnligt 9 §
lämpligtdetuppgifterövergripande ärfinnasfallsådantkan i somDet

vaccinationsprog-ellerepidemiplanför,hardem t.ex.att ansvaren av
andraparagrafensenligthuvudmannenfrågaDetta är somenram.

beslutastycke får om.

53 §
smittskydds-uppgifterviktigasärskiltnågraparagrafen somI anges

dock påUppräkningensmittskyddet. ärfor inomsörjaläkaren har att
spegla denuppgifternapåOrdningsföljdenuttömmande. avsesintet sätt

uppbyggnad.smittskyddslagensnya
smitt-gällandei denmed §jämföras 7Paragrafen kan närmast

inteannorlunda. Detdelvisdock ärUppbyggnaden är av-skyddslagen.
enligt denharsmittskyddsläkarenuppgifterdenågonsikten att somav

avfattningen.denupphöraskallbestämmelsengällande nyap.g.a.nu
praktiskaroll detaktiv imycketÄven haskall hanfortsättningsvis en
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smittskyddsarbetet. utökas smittskyddsläkamasDäremot på vis-ansvar
punkter.sa
Punkt smittskyddsläkaren skall till allmänheten får sådanattse

upplysning information sjukdomaroch smittsamma den kanattom
for skyddavidta de åtgärder krävs sig Informationsmitta.att motsom

till befolkningen sjukdomar, smittvägar, prevention mångaärom m.m.
gånger åtgärden för förebyggaden bästa smittsamma sjukdomaratt att
sprids. vilka konkreta försiktighetsåtgärderInformationen kan denröra
enskilde bör iaktta t.ex. vid anrättning eller vid sexuelltmatvarorav

vilket vaccinationsskyddumgänge erforderligt.även ärmen som
skall allmänheten få informationPunkt Enligt smittskydd.1p om

För särskild risk smittaslöper viss sjukdom börattgrupper som av
dock riktade Meningen smittskyddsläkareninsatser skallgöras. är att

och aktivt vad gäller dessaverka tydligt Smittskydds-mer grupper.
läkarens den allmännaåtgärder initieras epidemiologiska situatio-av

tillkan sig uppmaningar låtaDet pensionärerrörat.ex. attnen. om vac-
ellercinera sig i influensatider anvisningar till sjukvårdspersonal om

hur de bör blodsmitta.skydda sig mot
Punkt Smittskyddsläkaren skall tillse förebyggande3: andraävenatt

åtgärder underde l och 2 vidtas. I detta ingår bl.a.än nämns attpsom
han skall detakt på epidemiologiska skäl påkallatnär är attavge
erbjuda olika vaccinationer och uppmärksamma huvudmannentyper av
på detta.

Punkt Smittskyddsläkaren den läneti har bästär person som
överblick och erfarenhet olika smittsamma sjukdomar.över typerav av
Det därför viktigt han fungerar stöd för sjukvårdspersonalär att ettsom

i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med dylika sjukdomar. Detsom
gäller inte personalen den kommunalaminst inom hälso- och sjuk-
vården. Stödet kan på olika det kan rådsig vid tele-sätt; rörages om
fonförfrågningar, skriftlig information formt.ex. i månadsblad ellerav
liknande, föreläsningar den omfattningI behövs skall smitt-m.m. som
skyddsläkaren undervisa berörd personal i smittskyddsfrågor.även
Erforderligt stöd skall dessutom till andra aktörer har uppgifterges som
inom smittskyddet, de kommunala nämnder fullgör uppgiftert.ex. som
inom miljö- hälsoskyddsområdet.och Dessa har oftast begränsaden
erfarenhet smittskyddsarbete och kan behöva bistånd vid utförandetav

smittutredningar där smittan misstänks härröra från objekt.t.ex. ettav
Vid behov smittskyddsläkarenskall råd lämpliga smittskyddsåt-ge om
gärder.

Punkt Spårningen smittkälla den smittade isamtav personer som
sin kan ha för smittrisk mycket viktig uppgift inomtur ärutsatt en
smittskyddet. omsorgsfullt utfördEn smittspårning innebär smittadeatt

urskiljs och kan hindras från sprida smittan vidare. Detattpersoner
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smittspåraunderlåterläkarebehandlande attemellertidförekommer att
eller kom-tids-bero påkanbristfälligt. Dettauppgiften t.ex.utföreller

idagredanvisserligenhar ettSmittskyddsläkarenpetensbrist. ansvar
föreslagnadenfullständiga. Genomblirsmittutredningamaför att

uttryckt.tydligtfrågadennaihansdockblirbestämmelsen meransvar
denenskilda falletdethan ifårsmittspåmingUppgift an-genomom

vissafrågadåmil. har är typergörabehandlande läkare attmälan om
innehållaskall bl.a.anmälansådan§§. En16-18sesjukdomarav

läkareåtgärderdesmittkällansannolika samtdenuppgifter omom
bestämmelserfinns24 §Ismittspridningen.hindraforvidtagit omatt

ellerläkarebehandlandebefriakanfalli vissasmittskyddsläkarenatt
smittspåmingsärende ochfrånsjukvårdspersonal ettochhälso-annan

uppgiften.fullgörasjälvellertillöverlämna det annan
tillrådändamålsenligatillskall attSmittskyddsläkaren även gesse

smittskydds-fårenligt 16 §anmälanGenomsmittats.kan hadem som
behandlande lä-rådpraktiskaochmedicinskadereda påläkaren som

smittskyddsläkarenUppmärksammar att26enligtpatientenkare gett
ellerifrågasättaskananledningellerrådende givna annanenav

detta.läkarebehandlandekontaktahanskallkompletteras,behöver om
spridningentillmedverkaochbör att§Enligt 11Punkt avenvar

anledningeller har attförhindras. Den vetsjukdomarsmittsamma som
skyl-dessutomallvarlig sjukdomsmittad ärhanmisstänka äratt enav

smittriskskydda andraförkanhan motåtgärder attdevidtadig att som
handemnämligensmitta,sinvissainformera somsamt personer om

Hansmittas, 12komma ärde kanmedkontakt attsådan attkommer i
erforder-och låta denneläkaresöka göraskyldigfallockså vissa atti

smittspåmingsarbetet.imedverkaundersökningar attliga samt
skyldig-fullgöra sinaklaraskall kunnaenskilde attdenFör att av

erfor-fårtill hanläkarenbehandlandeden attskalllagenenligtheter se
Även smitt-stöd han behöver.och detvårddeninformationderlig samt

Smitt-sammanhang.dettaenskilde idenstödjaskallskyddsläkaren
får detverkligenenskildedenbevakavidareskall attskyddsläkaren

smittrisken.ellersjukdomenpåkalladvårdeller den ärstöd avavsom
ochisvårigheter bottnarsmittadesdenproblemvilkaskall utredaHan

problemen.med Dettillkommaför rättakrävsvilka insatser attsom
för drog-vårdocksåvård,medicinsk t.ex.kan sigröra ommenom

emellertidbörfonner. Betonasstöd olikaipsykosocialtproblem eller
behandlandedenskallsmittskyddsläkaren övertaavsikten inte är attatt

till densamtalsstödellervårdmedicinsksjälvochrollläkarens en-ge
kontrolleraskallsmittskyddsläkarenmeningenskilde. heller attInte är

generell tillsyn.bedriva någonellersjukdomsfallrapporteradesamtliga
efter detaktualiserastorde främstbestämmelsen attenligtinsatserHans

sig be-hanfår det stödhan intepåsmittad klagatenskild att anseren
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höva, smittadefter anmälan misskötsamhet från behand-om en persons
anhållan hjälp från behandlandelande läkare eller efter läkare ien om

enskilt fall.ett
inträffar flertal allvarliga sjukdomsfallPunkt Varje år på sjuk-ett

särskilda boendefonnerhus, sjukhem i s.k. för äldre funk-och eller
följd smittspridningtionshindrade på grund bristfälligaavsom en av

olikakan slag. kanrutiner. Bristerna Det sigrörat.ex. attvara av om
händerna ordentligt, felaktigpersonalen praxis vad gällerinte tvättar

engångsmaterial eller andra brister beträffande olikaanvändning ob-av
undermålig handfat,jekt exempelvis rengöring brister i ochvatten-av

m.m. eller underlåtenhetventilationsanläggningar placeraatt sär-en
enskiltskilt på De vanligaste vårdhygieniskasmittsam patient rum.

Socialstyrelsensproblemen torde, enligt diarré-1998:19,rapport vara
urinvägsinfektioner,sjukdomar, återkommande trycksår och influensa-

utbrott. fråga samhällsfarligaOm det inte sjukdomar bedriverär om
dock idag sällansmittskyddsläkaren någon utredning eller smitt-
spåming de lokaler avsedda för hälso-inom och sjukvård; andraärsom

förutsättsvårdrelaterade infektioner lösas sjukvårdshuvud-typer av av
hygienläkare och andramed hjälp specialister. Vilkamännen av resur-

den enskilde huvudmannen har på detta område emellertid.varierarser
Smittskyddsläkaren har för adekvata smittskyddsåtgärderattansvar

vidtas vid princip varje utbrott smittsamma sjukdomari i det områdeav
förstainom vilket han enligt 9 § stycket verkar. bakgrundMot denav

föreliggande beträffande vårdrelateradesituationen infektioner ges
smittskyddsläkaren uttryckligt för bevakningen till-ett attansvar av
räckliga kommer till stånd. Vid brister dettaåtgärder i hänseende skall
han aktuella huvudmannen ellerpåtala för den ansvarige vårgivaren

Skulle åtgärdervilka lqävs. ändåinsatser inte vidtas kan smitt-som
skyddsläkaren tillanmäla detta tillsynsmyndigheten, har möjlighetsom

förenatutfärda föreläggande med vite se 56 § och 58 §.att ett
vikt smittskyddsläkarenPunkt hållerDet sig in-är största attav

formerad detsmittskyddssituationen i område han för.somom ansvarar
Uppgifter smittskyddsläget får han bl.a. från de anmälningarom om
inträffade sjukdomsfall läkare har enligt 16-18 §§. Upp-göraattsom
märksammar smittskyddsläkaren vid övervakningen förhållanden som
kräver smittskyddsåtgärder, skall han skyndsamt till sådana vid-attse

Smittskyddsläkaren skall också medverka den nationellai epide-tas.
miologiska uppföljningen.

54 §
Bestämmelsen, behandlar smittskyddsläkarens skyldigheter då hansom
fått anmälan bära på allmänfarligatt antasen personom som en

sjukdom låter undersökassmittsam inte sig läkare, delersätterav av
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smittskyddsläka-haranmälanEftersmittskyddslag.gällandei28 § nu
låtersmittade intemisstänktdenvarförreda påärendet,utreda taattren

fri-för dettavidtaskanåtgärdervilka attläkarundersöka sig samt som
skall smitt-italar däremotskälsärskildainteske. Omskallvilligt

enskilde.samtal med denpersonligtingåutredningskyddsläkarens ett
aktuelltfall blikan det i vissadettapåresultat sättnådetGår inte att

20 §.tvångsundersölcningtill länsrättenansökamed att om

§55
efter detskyldighetersmittskyddsläkarens attreglerasbestämmelsenI

allmänfarlig smitt-bär påpatientanmälanfåtthan att ensomenomen
skyd-förförsiktighetsåtgärdererforderliga attiakttarsjukdom intesam

behandling ochmedicinskanvisadföljereller intesmittaandrada mot
idel 28 §Bestämmelsenandra.för ersättersmittriskdetta innebär aven

smittskyddslag.gällandenu
utred-denpåbörjasmittskyddsläkarenskallanmälanfåttEfter haatt

tillställningskall kunnahanförkrävs taenskilde attdenning somom
Somförhindras.skallsmittspridningförerfordras attvilka insatser som
denmedsamtalpersonligtingåutredningenskall i etthuvudregel

svårighetervilkaklarläggaförfrämstbehövssamtal attenskilde. Detta
adekvata.kanfrivilliga insatservilkaochharenskildeden varasom
allvar hossituationensinskärpafunktionenfyllaockså attSamtalet kan

hindraförsitteller hon inser atthan egetenskilde såden att ansvar
uppgifter frånfåvidareharSmittskyddsläkaren rätt attsmittspridning.

År§.sjukvården 63ochhälso-personal inomochmyndighetervissa
social-underrättadessutomfår hanutredningförnödvändigtdet en

lcriminalvårdsmyndighetenlokaladenochpolismyndighetennämnden,
han elleroch anvisningarvilka rådochidentitetenskildesbl.a. denom

följa, 65harhon att se

56 §
skall hansmittskyddetbrister ismittskyddsläkarenUppmärksammar
avhjälpaskyldigellermyndighet är attför denpåpeka detta somannan
sjukhus,smittskyddet påbrister isigkanbristerna. Det rörat.ex. om

Sker7. inteboendefonner jfr 53 § rät-särskildas.k.eller isjukhem p
skall smitt-smittskyddssynpunkt,frånfaradettamedförochtelse,

dvs.tillsynsmyndighetaktuelltillförhållandetanmälaskyddsläkaren
länsstyrelsensjukvård ellerochhälso-frågaSocialstyrelsen är omom

användasAnmälan skall ytterstasocialtjänsten. ettgällerdet somom
påpekan-huvudmannen,förstske trotsoch börpåtryckningsmedel om

efterenligt 58 §kanTillsynsmyndighetenbristerna.åtgärdatde, inte
krävs.åtgärdervidta dehuvudmanansvarig attföreläggaanmälan som
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§57
arbete enligt enskildsmittskyddsläkaren i sitt 53 § 6Upptäcker attp en

eller den vård han behöver försmittad erbjuds det stödinte attsom
skall smittskyddsläkaren kontaktaförebygga smittspridning ansvarig

landstingskommun påtalaeller och detta.huvudman dvs. kommun
huvudmannen påpekandena på allvarIde fall förutsättsallra flesta ta

skulle ske skall smittskyddsläka-så inteoch åtgärda bristerna. Men om
aktuell tillsynsmyndighet, eftertillanmäla förhållandet anmä-somren

huvudman vidta åtgärder, 58lan kan förelägga ansvarig att

58 §
kan, efter anmälan smittskydds-berörda tillsynsmyndighetenDen av

huvudman vidta de åtgärder erford-läkaren, förelägga ansvarig att som
vidta åtgärder bygger på, förutom smittskydds-Skyldigheten attras.

och sjukvårdslagen. socialtjänstom-regler hälso- Pålagen, befintliga i
erbjuda stöd befintliga regler irådet följer skyldighetema att m.m. av
stöd och till funktionshind-socialtjänstlagen och lagen service vissaom

skriftligt och bl.a. innehålla uppgifterrade. skallFöreläggandet vara om
vilka konkreta åtgärder skalltill det riktas adressaten, vidtassomvem
skall ske. föreläggandet fåroch vilken tidsfrist detta I viteinom sättas

finns allmänna regler vitesföreläg-lagen 1985:206 vitenIut. omom
Blandgande, utdömande vitevitesbelopp, vitetattannatav m.m. anges

fastställas till bestämthuvudregel skall belopp, vitetett attsom men
löpandefall kan föreläggas vite. Vitet bestäms då tilli vissaäven som

längdför tidsperiod viss under vilken före-visst belopp varjeett av
föreläggandetläggandet följts eller, återkommandeinte har om avser en

underlåter fullgöraförpliktelse, gång adressaten denna. Frågorvarje att
länsrätten.utdömande viten prövas avom av

59 §
Paragrafens stycke 12 § andra stycket gällandeförsta i smitt-motsvarar
skyddslag.

omfattas hälso-Smittskyddsläkaren och sjukvårdsekretessenav
sekretesslagen 1980:100. Sekretessenligt kap. råder således för7 l §

hälsotillstånd eller andra förhållandenuppgift enskilds personligaom
ochbl.a. mellan smittskyddsläkaren andra myndigheter. Enligt andra

uppgifterstycket får nödvändiga lämnas till de myndigheterdock som
skall tillhandahålla och stöd till den enskildevård jfr förslaget till 7
kap. nedan 36.8.1 § sekretesslagen i
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60 §
smittskyddet t.ex.objektinriktadedetåtgärder inomförAnsvaret avse-

Jordbruksver-bl.a. kommunen,åvilarlivsmedelellerdjur,ende vatten
harmyndigheternarespektiveLivsmedelsverket. Kommunenochket

åtgärderna.förtill grundliggerutredningdenföransvaretäven som
ansvarsfördelningklararebestämmelsenföreslagnadenGenom ges en

smittskyddet.objektinriktadegäller detdetdåaktörernade olikamellan
underrättaformelltsmittskyddsläkarenåläggs attbestämmelsenI en

smittskyddsåtgär-myndighet-ansvarig attellerkommun omannan-
paragraferföreslagnakopplad till vissaBestämmelsenerfordras. ärder

fast kommuns27, vilka slårkap.livsmedelslagen seochmiljöbalkeni
underrättelse fråneftermyndighets att senastrespektive enansvar

innebärUnderrättelsenkrävs.åtgärdervidta desmittskyddsläkaren som
objekt-direktivrätthar någonsmittskyddsläkaren motintedock att

myndigheter.ellerkommuneransvariga

61 §
smittskyddslag.gällandestycket itredje12 §Paragrafen motsvarar

verkar enligt 9 §smittskyddsläkaren iområdedetMed område avses
stycket.första

62 §
smittskydds-vidareärendeenskiltismittskyddsläkaren attBedömer ett

hindra smitt-erforderliga försmittspåmingsåtgärder inte attäreller
blikanärendet.avskriva Dettamöjlighet t.ex.haskall hanspridning att
tillvidareförtkan ha smittansmittadedenaktuellt de personerom

fåskäl gårandra inteellerutomlands att tagbefinner sig av

smittskyddsläkarenförbefogenheterSärskilda

63 §
smittskyddslag. Skyl-gällande§ i29Paragrafen närmastmotsvaras av

allmänfarligfrågadetgäller barauppgifter ärlämnadigheten att omom
framställtsuppgifterbegäranoch endastsjukdomsmittsam omom en

förbehövsuppgifternaVidare krävs attsmittskyddsläkaren. attav
uppgifter enligt smitt-fullgöra sinaskall kunnasmittskyddsläkaren

skyddslagen.

64 §
intesmittskyddslag. Dengällandei är8 §Bestämmelsen motsvarar

bestämmel-sjukdomar. Enligtsmittsammaallmänfarligabegränsad till
fåfall, på begäran,enskilt rättsmittskyddsläkaren i atthar ettsen
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fullgörkommunala nämnder uppgifter på miljö-upplysningar från som
från sjukvårdspersonal detta behövsoch hälsoskyddsornrådet samt om

smittskyddsuppgifter.för fullgöra sina Några form-han skall kunnaatt
uppgifternaeller på hur skall lämnas ställs,krav själva begäranpå

Smittskyddsläkaren har också delliksom tidigare, inte. rätt att ta av
förutsättningar.under fåuppgifter handlingar Hansi rätt attsamma

uppgifter handlingardel i begränsade tillupplysningar eller äratt ta av
för kunna fullgörade fall dem sina uppgifter enligtdå han behöver att

begärd uppgift omfattas sekretesssmittskyddslagstiftningen. Att av
skall lämnas till smittskyddsläkaren.hindrar deninte utatt

65 §
gällande smittskyddslag.Paragrafen § i nuvarande30 Denersätter

hivinfektion. fårbestämmelsen omfattar dock endast Underrättelse ske
för utredning enligt dvs. utredning efterdet nödvändigt 55ärom en

vid allmänfarliganmälan enskilde smittsam sjukdomden inteattom
iakttar försiktighetsåtgärder eller inte följer anvisad medi-erforderliga

detta innebär smittrisk för andracinsk behandling och människor.en
fårOm underrättelse skall ske eller smittskyddsläkareninte avgöras av

fallet.efter det enskilda Självfallet böromständigheterna i underrättel-
nämndabegränsas den eller de de myndigheternatill be-sen av som

döms kunna relevant information.lämna

66 §
Paragrafens stycke huvudsakligen gällandeförsta 31 § imotsvarar

befintliga bestämmelsen omfattar emellertidsmittskyddslag; den endast
Enligt det andra stycket försmitta hivinfektion. tiden anmäl-ärav nya

ningsskyldigheten begränsad till två månader från det underrättelseatt
enligt smittskyddsläkaren någon anledning65 mottagits. Har inom§ av
denna tid avsluta utredning, kan han, bedömerkunnat sin haninte om
det underrättelse enligtnödvändigt på 65 tvåmåna-Engöranytt ny
dersfrist andra stycket börjar då löpa.enligt 66 §

åtgärderRätt vissatill ersättning vid

67 §
kostnadsfrihet beträffandeParagrafen reglerar läkemedel.vissa Be-

till vidstämmelserna ersättning vissa åtgärder harrätt närmareom
behandlats kap.i den allmänna motiveringen, 33.

läkemedelEnligt bestämmelsen skall kostnadsfria för denvara en-
skilde bedömsläkemedlet minska risken för smitt-ägnat attom vara

läkemedelspridning. Avsikten vid objektiv vetenskapligär att som en
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smittspridning,förriskenminska attbedöms t.ex.bedömning genom
skalltillväxten hos smittämnet,hämmaellersmittsamhetenminska vara

enligtgällervadenskilde. Kravenför denkostnadsfria motsvarar som
paragrafeninbegriper enligtKostnadsfrihetenbestämmelser.nuvarande

omfattassjukdomarsmittsammaallaför principläkemedel i avsom
tillämp-regeringen preciseraförutsättsEmellertidsmittskyddslagen.

föreskrifter.särskildaningsornrådet genom
förskri-läkemedletkostnadsfriheten måsteomfattasFör varaatt av

såledesläkemedel omfattas inte. DäremotReceptfrialäkare. spe-vet av
den offent-verksam inomförskiivande läkare ärrolllar det ingen om

ställskravpraktiserande. Någraprivatsjukvården ellerochliga hälso-
ersättningsberättigad enligt lagenskallläkarenheller påinte att vara

lands-medenligt vårdavtalellerläkarvårdsersättning1993:1651 om
tinget.

hivinfektionsmittade inomblivitpatientererinrasHär att avsomom
fria läkemedel enligt lagenerhållersjukvårdenochhälso-svenskaden

hiv-smittade.försjukvårdsfönnåner vissaavgiftsfria1993:332 m.m.om

68 §
vårdundersökning,gäller förkostnadsfrihetparagrafen reglerasI när

sjukdom.smittsambehandlingoch av
vårdfråga undersökning,detförutsättskostnadsfrihet ärattFör om
denför smittspridning. Iminska riskenägnadbehandlingoch är attsom

medvadbeskrivskap. 33,motiveringen, närmareallmänna avsessom
smittspridning.minska risken förägnadskallåtgärden attatt vara

objektivkostnadsfriheten skall liggagrund förtilldetAvsikten är att en
minska fortsatt smittsprid-betydelse föråtgärdensbedömning attav

samtliga åtgärder direktsåledes gällaskallKostnadsfrihetenning. som
så-hålls tillbaka. Endastminskar ellersmittsamhetenleda tillkan att

för smittspridningen,betydelsedirektsaknardana åtgärder t.ex.som
frånundantagnatill sjukdomen,komplikationerbehandling ärav

och den enskilde,Läkaren, intetillämpningsområde.bestämmelsens
smittskyddssynpunkt.betydelse frånåtgärden haravgör om

sjuk-allmänfarliga smittsammabegränsad tillKostnadsfriheten är
omfattas bestämmel-sjukdomarsmittsammadomar övrigasamt som av

fall angeläget deni dessasmittspåming i 22 Det attär somserna om
därför medföra kost-och detta bör inteläkare,smittad sökerkan vara

enskilde.nader för den
vård och behandlingför undersökning,gällerKostnadsfriheten som

verksamsjukvård ellerhälso- och privatinom landstingets avegnages
offentligt finansierad.verksamhetenunder förutsättningläkare äratt

befintligersättningsbestämmelser 63 § igällandetillförhållandeI nu
kostnads-bestämmelsen viss utvidgningsmittskyddslag innebär aven

17 Smittskydd19-0619 delA
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ñiheten. undersökning, behandling och vård läkareFör som ges av som
1993:1651 läkarvårdsersättninginte omfattas lagen och inteomav

enskilde fortsättningsvishar däremot den betalavårdavtal får även
själv.

smittade hivinfektionblivit inom den svenskaPatienter har avsom
erhåller kostnadsfri sjukvårdhälso- sjukvården enligt lagenoch
sjukvårdsfönnåneravgiftsfria for hiv-smittade.1993:332 vissam.m.om

69 §
förmånemahar till enligt ochparagrafen 67 §I rättvem somanges

medlemskap i omfattas de68 till Sveriges EUMed hänsyn även per-
enligt rådets förordning 1408/71personkretseningår isoner som nr

bland fönnånsberättigade. Paragrafens 3 följd kommit-de är attp en av
kostnadsfria förmånerföreslår till enligt förordningentén rättenatt
bestämmelser undersökning1968:235 särskilda gratis ochmed om

vid smittsamma sjukdomar skall reglerasbehandling sjömän vissa iav
bestämmelsen förändringarlag se kap. 33. innebär inte någraI övrigt

smittskyddslag.enligt nuvarandevad gällermot som
asylsökandes kostnadsfritt erhålla bl.a.Här erinras rätt attattom

smittskyddslagen regleras förordningenvård och åtgärder enligt i 4 §
1994:362 vårdavgifter för utlänningar.vissam.m.om

70 §
landstingen förBestämmelsen innebär alla kostnaderatt svarar som

bestämmelserna kostnadsfiihet för den enskil-uppstår på grund omav
de, dvs. för undersökning företas privat verksam lä-även somm.m. av

skillnadkare med offentlig finansiering. Detta gällandeär moten nu
gällande smittskyddslag,bestämmelser jfr i enligt vilka lands-64 §

kostnader för åtgärder och läkemedel förordnatstinget försvarar som
medan förinom den verksamheten, övriga kostnader.staten svararegna

Ändringama föranledda förändringar rörande kostnadsansvaretär av
för enligt lagen 1996:1150läkemedelsförmåner högkostnads-om
skydd läkemedel och rörande läkarvårdsersättningvid köp m.m.av

läkarvårdsersättning.enligt lagen 1993: 165 l om

Tillsyn m.m.

71 72 §
medelDen statliga tillsynen viktigt för öka enhetlighet ochär ett att

kvalitetsmedvetande smittskyddet.inom Socialstyrelsen skall fort-även
smittskyddetsättningsvis ha tillsynen i landet jfr gällande65 § iöver

smittskyddslag, vilket naturligtvis omfattar smittskyddsläkamasäven
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smittskyddet hänger näratillsynStyrelsens öververksamhet. samman
styrelsens tillsynsjukvården, och överochhälso-dess tillsynmed över

hälso-tillsynmed desssamordnas överbörsmittskyddsverksamheten
Socialstyrelsenbestämmelsen i 71 §Genomsjukvården ioch stort. ges

verksam-förbjuda vissmöjligheteninklusive attbefogenheter,dealla
sjukvården.ochhälso-tillsynstyrelsensvid överföreliggerhet, som
framgårgäller tillsynendetöverväganden närvidareKommitténs av

29.kap.motiveringen,allmännaden
likhetsmittskyddet.vidareutveckla IochföljaskallSocialstyrelsen

till ledningrådutfärda allmännastyrelsenskallidagskermed vad som
frå-behandla skildakansmittskyddslagen. Dessatillämpningenför av

vägledningellersmittspåmingsarbetetförriktlinjersåsom get.ex.gor,
rådmedicinskapraktiska ochvilkabeträffandeläkareenskildatill som

sjukdomar.slagvid olikabefogadekan avvara

Överklagande m.m.

§73
läkareochsmittskyddsläkarebeslutvilkareglerarParagrafen annanav

gäl-deni 52 § iuppbyggd efter mönsteröverklagbara. Den ärärsom
smittskyddslagen.lande

hosöverklagasbeslut färvissastyckeförstaparagrafens attI anges
gällerden oktober 1998och med lförvaltningsdomstol. Frånallmän

förvaltningsbeslut.domstolsprövningregelemellertid allmän avomen
innebäroch1986:223,förvaltningslagen§införts i 22harRegeln a

förvaltningsdomstol.allmänhosöverklagasförvaltningsbeslutbl.a. att
bestämmelser iregel bördenna ersättaifrågasättaskanDet annanom

till allmänöverklagandesmittskyddslagen,lagstiftning, såsom t.ex. om
för-förarbetena till 22 §har dock iRegeringenförvaltningsdomstol. a

viktiglagstiftning fyllerreglerna iuttalatvaltningslagen att enannan
särskilda reglerallmänheten, ochtillinformation attfunktion omsom

in-fortsättningenoch ibehållas lagibör äventills vidareöverklagande
lagstiftning.förvaltningsrättsligföras i ny

föreslagna bestäm-innehåller denlagbefintligiJämfört med 52 §
härtillOrsakenöverklagas.kan ärbeslutantalmindremelsen ett som

densmittskyddsläkaren enligtfattasidagbeslutsomliga nyaatt avsom
Beslutförsta instans.länsrättenskall fattasiställetlagen omsomav
framdelesskallenskilde sigden t.ex.läkarundersökning motsattsom

kap. 26. Dettasmittskyddsläkaren seoch intelänsrättenfattas avav
Förtill kammarrätten.överklagasbeslut kan attsådantinnebär även att

emellertid prövnings-mål krävssådantskall attkammarrätten ettta upp
vadskillnad fråntillVidare blir det,nedan 75meddelas,tillstånd se
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har begäranförsta instansigäller dag, länsrätteni prövaatt ensomsom
skall upphöra.isolering oberoende samtyckefrån den isolerade att av
befogenhetsmittskyddsläkaren har emellertidBåde ochlänsrätten att
skäl för sådande får kännedomisolering,häva beslut attett omomom

längre finns.inte
får överklagas enligt paragrafenbeslutsmittskyddsläkarensDe som

begäran tillståndisolering, avslag på vistastillfälligbeslut attär omom
meddelande villkor sambandområde, iutanför vårdinrättningens av

återkallelse tillstånd vistas utanför vård-med sådan vistelse attsamt av
beslut enligt lagen kan fat-Vidare kan vissaområde.inrättningens som

nämligen beslut enligtöverklagas, 49 §chefsöverläkare atttas omav
enligtberusningsmedel beslut 44 §förstöra eller försälja samt omm.m.,

enskilde isolerats oberoenderättigheterna för deninskränkningar i som
sysselsättning, utomhusvistelse, telefonsamtal,gällersamtycke vadav

besök m.m.

74 §
överklagandebestämmelser vissa till-Paragrafen innehåller om av av

föreläggandenbeslut, nämligen sådanasynsmyndighetens rörsom en-
ligt 58

75 §
den befintliga lagen. Enligt denna§ iBestämmelsen 53motsvarar a

mål gäller tvångsisole-prövningstillstånd i kammarrätt ikrävs inte som
Äventvångsisolering. i lagen föreslåsring eller upphörande attnyaav

erfordras mål frihetsberövande.skall iprövningstillstånd inte rörsom

76 §
gällande smittskyddslagen.§ idenParagrafen 55motsvarar

77 §
gällande smittskyddslag.iParagrafen 54 §motsvarar

78 §
till del gällande smittskyddslag.56 § iBestämmelsen motsvarar nu

tidsfrist, vilken länsrätten harförsta stycket den inomI att taanges
samtycke enligtisolering oberoende 33 § och föreskrif-mål avupp om

Bestämmelsen innebär den slutligaprövning.enligt § till34 attter
förhandlinghandläggningen, form muntlig eller föredragning, mås-i av

ha den föreskrivna tiden. Föreligger särskilda skäl fårpåbörjats inomte
särskilt skäl i lagtextenslänsrätten förlänga tiden. Ett mening kan t.ex.

utredning måste inhämtas beträffande den förytterligareatt personvara
vilken isolering. Med hänsyn till målens brådskade karaktäransökts om
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ochundantagsvis närskeendasttidenförlängningemellertidskall av
nödvändigt.oundgängligendet är

vil-tidsfrist, inomdenreglersärskildainnehållerstycketAndra om
36 Des-enligtisoleringtillfälligmålharlänsrätten taken att omupp

bestämmelserfinns36 §Ikaraktär.brådskande ommål ytterstär avsa
underställasmåsteisoleringtillfälligbeslutsmittskyddsläkares omatt

skall iLänsrättenbeslutet.förfallerdagar,tvåinomlänsrätten annars
detfrånfyra dagar attinomoch senastmålet snarastsin tatur upp

veckor.tvåhögstbestå ifårisoleringTillfälligskedde.underställningen
ellerdomregel lagenisärskild närnågonföreslagitshar inte omDet
denheller ifinns interegelsådanNågonmeddelas.skallbeslut senast

imeddelasemellertid kunna nä-börBeslutsmittskyddslagen.befintliga
hållits.sådanförhandling, närmuntligtillanslutningra

irörande sakenförordnafårlänsrättenbestämsstycket attI sista
oberoendeisoleringfrågadåavgörande är avmåletsavvaktan på om

dåfrågagällerföreskrifter. Detta ävenellerisoleringtillfälligsamtycke,
enligt 38föreskrifterförlängningellerisoleringytterligare avär om

79 §
hållaskyldighetdomstolarnas attreglerarbl.a.Bestämmelsen, som

tillfäl-samtycke,oberoendeisoleringmåliförhandlingmuntlig avom
gällan-i§i 57isolering stortupphörande motsvararochisoleringlig av

smittskyddslag.de
mål enligtövrigahållas iskallförhandlingmuntligRegler närom

1971:291.förvaltningsprocesslagen§9iåterfinnssmittskyddslagen

80 §
Huvudregelnsmittskyddslag. ärgällande atti§58Paragrafen ersätter

enligtkammarrättmål ihandläggningendeltaskall inämndemän av
tillmed hänsynemellertid inte,skallNämndemänsmittskyddslagen.

tillfälligdå målet röriingå rättenprövning,vidtidsfristenkortaden
frihetsberövan-tillfälligarörandebestämmelseliknandeisolering. En

och ivårdbestämmelserl990:52lagenfinns ungaden i avomom
fall.vissaimissbrukarevård1988:870lagen avom

förvalt-enligtmöjlighetdomstolenssammanhang erinrasdettaI om
sak-medförhörhållaellerfrånyttrandeinhämtaningsprocesslagen att

kunniga.
36.9.kap.nedanlänsrätt,isammansättninggällerVad rättens se

81 §
smittskyddslag.gällande§ i59Bestämmelsen ersätter
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82 §
gällande60 i smittskyddslag. S.k.Bestämmelsen §motsvarar surrogat-

fårdelgivning och kungörelsedelgivning inte användas vid delgivning
enligt smittskyddslagen.med mål och ärendenenskild i

83 §
gällandeBestämmelsen 61 § i smittskyddslag. harDen sinmotsvarar

bakgrund beslut enligt lagen till sini många sådana deärnatur attatt
beslut tillfälligmåste kunna verkställas isolering ochgenast, t.ex. om

läkarundersökning.

84 §
biträde polismyndighetI paragrafen regleras kan lämnas förnär attav

beslutadesäkerställa enligt lagen åtgärder. Paragrafenvissa motsvarar
till smittskyddslag.del gällande62 § i nu

kan begäras förHjälp polismyndighet genomföra länsrättenattav av
beslutad för genomföraläkarLmdersökning, isolering oberoendeatt av
samtycke tillfällig isolering för återföraeller samt att en person som
isolerats lagen till vårdinrättning.med stöd Dylik begäran skall iav
samtliga smittskyddsläkaren.fall Begäran skall innehålla degöras av
uppgifter behöver för utförapolisen uppdraget, ochattsom ex. namn
eventuell beträffande den biträdetadress vilken sjuk-typsom avser, av
dom den enskilde kan befaras eller smittad och skallhanär vartvara av
föras.

biträde läkarundersökningVid vid beslut enligt skall polisen1om p
söka smittadden misstänks och föra honom till den läka-upp varasom

undersökningen.skall genomföra undersökningenKan intere som ge-
nomföras kan det också bli frågapå hålla fastsätt ytterstannat attom
den enskilde. fråga biträde förDå verkställa isolering obero-är attom
ende tillfällig isolering enligtsamtycke eller eller återförande2 tillav p
vårdinrättning enligt polisens uppgift söka3 den enskildeär attp upp
och föra honom Kvarhållandettill vårdinrättningen. på vårdinrättningen

den enskilde kommit dit landstingetväl för.när svarar
Enligt bestämmelserna lagen 1998:531i yrkesverksamhet påom

hälso- kanoch sjukvårdens område Socialstyrelsen begära biträde av
polismyndighet för kunna genomföra sin tillsyn smittskydds-att över
verksamheten se ovan.71 §
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Övriga bestämmelser

87 §8685
gällandeioch 70 §69 §principi86och85 motsvararParagrafema

utvidgninginnebär§87föreslagnadenmedan avsmittskyddslag, en
be-§gäller. 87Ivadmedjämförtbefogenheterregeringens som nu

smittskyddetföreskriftersärskildautfärdaregeringenmyndigas omatt
epidemiochavvaktaskanintebeslutriksdagens avfredstid,också i om

landet.iutbrytahotarellerutbrutit attsjukdomsmittsamallvarlig
vilkavidfredstidipåfrestningarvid svåraregeringenMeningen är att

beslutaskall kunnanödvändigasmittskyddsåtgärder sam-omärakuta
smitt-inomsärskilda insatserandraochåtgärdernationellaordnade

måsteparagrafenstödmedmeddelats sna-Föreskrifterskyddet. avsom
motiveringen,allmännadenIprövning.riksdagensunderställasrast

beträffandeövervägandenkommitténsförredogörelsefinnskap. 29, en
styrning.ochsamordningnationell

föreskrifterframgårregeringsforrnen att§och 12§86kap.Av 2
85-87föreslagnahärdebestämmelserna istödmedmeddelas avsom

skyddgrundlagsfästa motmedborgarnasibegränsningarfårinte avse
frihetsberövande.elleringreppkroppsligapåtvingade

iändringtill lagFörslaget36.2 om

1998:808miljöbalken

9 kap.

14 §
förstahuvudsak 12 §iförsta mening motsvararDessParagrafen är ny.

smittskyddslag.gällandeimeningenandrastycket
vil-påmyndigheterdemellansamverkanviktentillMed hänsyn av
in-smittspridningförhindraföråtgärdervidta attankommerdetka att

Miljö-samråd.ochinformationföreskriverbestämmelseförs somen
bestämmelseredan attinnehållertillsyn sam-kapitel ombalkens enom

ochstatligasådanaochtillsynsmyndighetemamellanskeskallarbete
ellerhänseendensärskildatillsyn iskall utövakommunala somorgan

tillsynsverksam-förbetydelseuppgifterfullgörpå sättannat avsom
utvidgningsåledesinnebärbestämmelsenföreslagnaheten. Den ennu

ochInformations-samarbetsskyldigheten.föreskrivnaden redanav
skallnämnddenuttryckligen påvidareläggssarnrådsskyldigheten som

hälsoskyddet.ochmiljtillsyn överutöva
skyndsamt.skall lämnasinformationenbestämmelsen attI anges

idag.föreskrivstill vadförhållandeiskärpninginnebär somDetta en
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Härigenom understryka kravet på snabbhet förfarandet.iatt Attavses
få kunskap förhållanden tidsutdräkt ofta förutsättning förutan ärom en

adekvata smittskyddsåtgärder skall kunna vidtas.att
Vad föreskriften börsamråd det på motsvarande sättavser om som

gäller idag finnas möjlighet smittskyddsläkaren inte kanatt- nås iom
brådskande fattasituation beslut eller vidta åtgärd föregåendeutanen -

samråd. Smittskyddsläkaren får då istället informeras efterhand.i Med
hänsyn till de uppgifter åvilar smittskyddsläkaren kanarten av som
denne dock alltid nås tidsutdräkt. Möjlighetennästan större fat-utan att

beslut eller vidta viktiga åtgärderta samråd torde där-utan att ägt rum
Åtgärderför endast i sällsynta fall behöva utnyttjas. eller beslut be-av

tydelse för den enskilde, såsom beslut avlivat.ex. säll-ett att ettom
skapsdjur, bör dock rättssäkerhetsskäl inte kunna vidtas eller fattasav

samråd med smittskyddsläkaren förstutan att börDetägt rum. upp-
märksammas bestämmelsen inte innebär smittskyddsläkarenatt att er-

Ävenhåller beslutanderätt kommunen. det förutsättsöver denatten om
kommunala nämnden beaktar smittskyddsläkarens uppfattning detär
nämnden huruvida åtgärden skall vidtas.avgörsom

15 §
Paragrafen klarläggaDen för den ellerär de nämnderattny. avser som

tillsyn inom kommunen miljö-utövar och hälsoskyddetöver när ett
för smittskyddsåtgärder inträder. skyldighetenIsenastansvar att utöva

tillsyn ligger den kommunala nämnden skall vidta de åtgärderatt som
behövs för tillse bestämmelserna bl.a. hälsoskydd efterlevs.att att om
Det kan emellertid hända myndigheten saknar kännedom för-att om
hållanden påkallar ingripande myndigheten. Förhållandenaettsom av
kan också sådana myndigheten tveksam till huruvidaatt åt-ärvara
gärder verkli erfordras.gen

I smittskyddsläkarens allmänna uppgifter ingår verka för ef-att en
fektiv samordning smittskyddsåtgärder. Smittskyddsläkaren har vi-av
dare särskild skyldighet underrätta berörda myndigheteratt för-en om
hållanden han bedömer påkallar åtgärder från deras sida.som

Genom underrättelse enligt det föreslagna stadgandets första stycke
klargörs för den kommunala nämnden smittskyddsläkaren fåttatt upp-
gifter tyder på smittkälla i miljön mot vilkenatt det åliggersom en
nämnden ingripa sprider eller misstänks spridaatt smitta. Nämnden
har för behövliga smittskyddsåtgärderett vidtas.att De åtgärderansvar

såväl utrednings- bekämpningsåtgärder.är Smitt-som avses som
skyddsläkaren kan aktualisera smittskyddsansvaret hos olika berörda
myndigheter samtidigt. sådant förfarandeEtt kan bli aktuellt vidt.ex.

utbrott där flera objekt tänkbaraett smittkälla.är som
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inträderåtgärdervidtaförnämndens att se-kommunalaDen ansvar
känne-fåttdessförinnannämndenHarerhållits.underrättelsennärnast

ingripande,påkallarbedömernämnden ettförhållandendom somom
vid den-smittskyddsåtgärdervidtaförnaturligtvis attansvaretinträder

tidpunkt.tidigarena
Bestämmel-föreskrivs inte.underrättelsenförformsärskildNågon

direktivbindandeharsmittskyddsläkaren rätt attinnebär inte geattsen
vidtas.skallåtgärdervilkarörandenämndenkommunaladen somtill

uppkommakanlagkontliktdenlösaförinförsstycketAndra att som
hossjukdomellersmittabekämpandeochutredninggällerdet avnär

hälsa.människorsförolägenhetmedförakandjur som
förhindraochdjurhos attsmittkällalokaliseraförIngripanden att

miljö-bestämmelserna istödmedskebördennafrånspridssmitta av
enskilda. Sominnehassällskapsdjurgällersåvittendastbalken avsom

bostad.människanshålls isällskapsdjurhandförstaisådana somavses
Exempel-lämplig.dock intehar ansettstill dessabegränsningstriktEn

bestämmelsen.omfattashundkojaiborhund avvis bör även ensomen
yrkes-elleruppfödningyrkesmässigförföremålSällskapsdjur ärsom

Ge-tillämpningsområdet.utanföremellertidfallerförsäljningmässig
zoobutiker-djur isåledeskommerbestämmelsenföreslagnadennom

ochsmittskyddslagnuvarandeenligtgällervadfrånskillnadtill som
kommunaladetingå iintefortsättningen att ansvars-ipraxisenligt -

området.

16 §
gällande smitt-del 34 § itill storDenParagrafen motsvararär ny.

skyddslag.
smittspridningförhindraför tor-föremålpersonliga attFörstöring av

emellertid intetid. Detunder ärförekommithade knappast senare
medbl.a.uppkommaåtgärd kansådanbehovotänkbart ettatt enav

kanokända smittvägarhittillsmedsjukdomar upp-tillhänsyn att nya
påankommadetbörnödvändigbliskulleåtgärdsådanträda. Om en

åtgärden.förkostnadernaoch ståbestämmakommunen att
nämndereller dedenbestämmelsenföreslagnaden somGenom ges

befogen-hälsoskyddetochmiljö-kommunen övertillsyn inomutövar
gäl-bestämmelse imotsvarandeLiksom iföremål.vissaförstörahet att

personligföremåltillbestämmelsenbegränsassmittskyddslaglande av
exemplifi-någoninnehåller intebestämmelsenföreslagnaDennatur.
förhållan-iförändringsakligNågonföremålvilkaering avses.somav

avsedd.emellertid intesmittskyddslag ärnuvarandetillde
sällskapsdjuravlivauttrycklig rätt attockså somNämnden enges

ocksåfinnssällskapsdjuravlivaEn rätt attinnehas privatpersoner.av
såvälsmittskyddslag. Denna rättnuvarandeiangivenuttryckligt avser
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sällskapsdjur innehas privatpersoner andra sällskapsdjur.av somsom
Med miljöbalkens hälsoskyddsreglerhänsyn till endast omfattaratt
sällskapsdjur begränsasinnehas privatpersoner den föreslag-avsom nu

bestämmelsen endasttill dessa djur.attna avse
Åtgärden sällskapsdjuravliva hos privatpersoner torde mycketatt

sällan behöva tillgripas eftersom smittspridning bör kunna förhindras
på andra framgår skall14 § samråd med smittskydds-Somsätt. ettav
läkaren alltid föregå sådan åtgärd.en

Varken gäller beslut förstöring ellerdet beslut avlivningnär om om
begränsas tilltillämpningsområdet omfatta endast vissa smittsammaatt
sjukdomar. uppställs åtgärdernakrav på skall nödvän-Det attsom vara
diga för förhindra smittspridning innebär emellertid möjlighetenatt att

tillgripa dessa åtgärder begränsad.att är
skall den drabbatsKommunen beslut avlivaersätta ett attsom av om

förstöring.sällskapsdjur eller beslut Ersättning skall utgå medett ett om
skäligt belopp se vidare den allmänna motiveringen, kap. 33.

36.3 Förslaget till lag ändring iom

livsmedelslagen 1971 ll

25 b §
Paragrafen första stycke harDess viss motsvarighet i 12 §är ny. en
första gällande smittskyddslag.stycket i

införandetBeträffande skälen för paragrafen hänvisas till vadav
anförts tilli kommentarerna motsvarande bestämmelser i miljöbal-som

ken se förslaget ochtill 9 kap. 14 § §.15 Paragrafen reglerar inled-
ningsvis skyldighet för tillsynsmyndigheten informera smitt-atten
skyddsläkaren och samråda med honom beslut och andra viktigaatt om
åtgärder. till effektivtMed hänsyn smittskydd ofta kräveratt ett ett
snabbt föreskrivs informationeningripande skall lämnas skyndsamt.att

tillsynsmyndighetDen i paragrafen den myndighetärsom anges
har tillsynsansvaret.det direkta Ett sådant åvilar enligtsom ansvar

bestämmelserna livsmedelslagen den elleri de kommunala nämnder
fullgör uppgifter miljö- ochinom hälsoskyddsområdet intesom om

regeringen föreskrivit tillsynen skall Livsmedelsverket.att utövas av
Bestämmelsen samråd förstai stycket i huvudsak denmotsvararom

föreslagna bestämmelsen i kap. 14 § miljöbalken.9 Angående möjlig-
het underlåta samråd hänvisas till vad anförts kommentareniatt som
till den bestämmelsen. föreskrivnaDen samrådsskyldigheten innebär
exempelvis beslut tillsynsmyndighetenatt ett att avstängaav en person
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med smitt-samrådföregåsskallalltid ettlivsmedelshanteringfrån av
skyddsläkaren.

skyldighetstycketandra attibestämmelsenföreslagnaDen om
smittskyddsläkarenfrånunderrättelseåtgärder efterbehövligavidta en

samord-syfte förbättratillharreglering attdenled iingår ett somsom
föreslåsbestämmelseMotsvarandesmittskyddsinsatser.olikaningen av

miljöbalken.§till kap. 159förslagetvidaresemiljöbalkeni

i lagenändringtill lagFörslaget36.4 om

på djur,provtagning16831992: om

m.m.

7 §a
läggsbestämmelsenföreslagna ettdenGenomParagrafen är nuny.

ellerspridningvidJordbruksverketåtgärder påvidtaför attansvar
männis-överföras tillkandjurfrånsmittaspridningmisstänkt somav

länsstyrel-tilldelegerakunnaemellertid ansvaretföreslåsVerketkor.
smittaförhindrasikte påfrämstbestämmelsen attatttarEftersomsen.

in-föreskrivatillräckligt ettdethar attmänniskor ansettstillöverförs
smittskydds-frånunderrättelseefterifrågaträdande ansvaret enav

läkaren.
innebäråtgärdererforderligavidtaskyldigheten attföreskrivnaDen

skallunderrättelsenämndaefterJordbruksverket upptaförsta handi att
smittskyddsåtgärder behövsbedömerdärvidverket attärende. Omett

inte smitt-Bestämmelsenvidtas.dessaför atthar verket gerett ansvar
skall vid-vilka åtgärderrörandedirektivrättnågonskyddsläkaren som

tas.
detJordbruksverkets gentemotklarläggaFör ansvar somatt ansvar

begränsasmiljöbalkenihälsoskyddsreglemaenligtkommunenåvilar
privat-innehassällskapsdjuromfattatill intebestämmelsen att avsom

gäller djurslagdet görsbegränsning närNågon annanpersoner.
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lag36.5 Förslaget till ändring iom

brottsbalken

3 kap.

8 §a
straffrättsligParagrafen innehåller bestämmelse införs ien ny som

brottsbalkens kap. Bestämmelsen sikte på3 gärningar vilkatar genom
sjukdomar kan överförasvissa mycket farliga smittsamma från en per-

straffrättsligatill Kommitténs överväganden redovisasson en annan.
utförligt den allmänna motiveringen, kap. 30. skall följandei Här an-
märkas.

omfattar begränsat antalBestämmelsen smittsamma sjukdomar,ett
nämligen sådana livshotande för den Endastsmittats.ärsom som
beträffande dessa synnerligen allvarliga sjukdomar får det befo-anses

ha särskild straffrättslig bestämmelse; beträffande andragat att en
smittsamma enbart de befintligasjukdomar skall bestämmelserna inu
brottsbalken livshotandetillämpas. Med sjukdomar sådana sjuk-avses
domar allmänt så svåra de leder till döden. Döden kanärsett attsom
inträffa tämligen omgående efter det smittan överförts eller förstatt
efter flera kroniskår. obotlig sjukdomEn i regel inte dödligärsom

enskilda fallet kan livshotandei det den sjukeattmen som vara p.g.a.
redan innan han smittades särskilt och mottaglig omfattas där-var svag

inte. Vilka konkreta sjukdomar täcks definitionen kanemot som av
komma tiden, och det får åvilavariera domstolarnaöveratt att avgöra

faller under lagtextenssjukdom in kriterier eller all-Nyaom en
varliga sjukdomar kan dyka och sjukdomar idag omfattasupp som av
bestämmelsen forskningkan efter ytterligare medicinsk bli möjliga att
bota och således längre livshotande.inte För närvarande omfattas t.ex.
hivinfektion och multiresistent den föreslagnaTBC definitionen.av

Både begås uppsåtligen ochgärningar sådana begåssom som av
oaktsamhet straffbelagda. För uppsåtligt brott skall ha begåttsär att
krävs haft förinte gärningsmannen avsikt smitta målsäganden.att att
Det räcker med det kan konstateras han haft uppsåt till fara förattatt att
smittoöverforing förelegat, dvs. han insett hans handlande inne-att att
burit fara för kunnasmitta skulle komma överföras. Bestäm-att atten
melsen kan härigenom fånga många de fall där idag harupp av man
problem vid bedömningen det s.k. eventuella uppsåtet. detKan visasav

gärningsmannen verkligen haft för avsikt smitta skallatt att annan
emellertid istället enligt befintliga,dömas de straffbestäm-strängare,
melsema för mord, bamadråpdråp, eller misshandel. Vidare kangrov
det, i fall, bli aktuellt förutomvissa för enligt den föreslagnaatt ansvar
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tillvållandeexempelvisbrottför an-annatdömabestämmelsen även
död.nans

bedö-fårmeningbestämmelsenshandlande ioaktsamtVad ärsom
tillbl.a.hänsynskallbedömningen tasVidfallet.enskildadetimas

ochupplysningaroch vilkasjukdomenkunskapergärningsmannens om
bestäm-handlande ioaktsamtexempel påEttläkare.sinfåttråd han av
sexuelltsmittadärkan av enmeningmelsens sompersonenomvara
tillkondom kommertillunderlåter att an-sjukdom attöverförbar se

elleroaktsamgärning ärBedömningensamlag.vidvändning om enav
haftgärningsmanneninsiktvilkenövervägandeinnefattarinte även av
denihäromvidaresjuk sesjälvhan ärhafthaborde atteller om

30.3.kap.motiveringen,allmänna
förelegatdetvidarekrävsstraffbar attskallgärningFör att varaen

farasådanOmöverföras.ha kunnatskullesmittaförfarakonkret atten
ab-handlingfall. Enenskiltvarjeifår somförelegat prövasverkligen

enskildadetdet ibestraffasintesmittorisk kaninnebär omstrakt sett en
varitsmittoöverföringförfaraomständigheter attsådanaförelegatfallet

smittadredan varitmålsäganden avexempelvis attutesluten p.g.a.
för smittoöver-sjukdomen. Faranifrågavarandedenvariant avsamma

inneburithandlingobetydlig. Enalltförintevidare somfårföring vara
tillleder intesmittoöverföringförriskförsumbar ansvarnärmasten

bestämmelsen.enligt
samtyckesärbestämmelsestycke harandraparagrafens omI en

detdåaktualiseraskommauteslutande atttorde nästanintagits. Den
inteskalldenna ut-Enligtsjukdomar.överförbarasexuellt ansvargäller

sjukdomsinmålsägandeninformeratgärningsmannen omdömas om
tillsamtyckt utsättaändock attmålsägandensmittrisken,och menom

krävsföreliggaskallsamtyckegiltigtFörsmittas. ettattför farasig att
kapabelmålsäganden måste attbl.a.regler attävenallmänna varaenligt

skall lämnassamtycketsamtycke attsamtinnebördenförstå ettav
Kommitténsförhållanden. över-relevantainsiktunderochfrivilligt om

vidare iredovisassamtyckebestämmelsenbeträffandeväganden om
30.3.kap.motiveringen,allmännaden

i lagenändringlagtillFörslaget36.6 om

undersökning14731988: om

brottmåliHIV-smittabeträffande

§1
provtagningtillmöjligheteninnebärlagändringen attföreslagnaDen

hivinfektion. Desjukdomarfler ännågotomfattatillutvidgas att
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sjukdomar ifrågaenligt förslaget kan komma för provtagning är,som
förutom hivinfektion, allvarliga s.k. blodsmittor dvs. sådana sjukdomar

bl.a. överföras målsäganden kommer kontaktkan i medattsom genom
hepatitgärningsmannens blod. och C.Begreppet B Någonrymmer

ändring krävs för skallövriga kriterier provtagning kunnaattsomav
komma föreslås Förändringen innebär framförallttill stånd inte. att
skyddet arbete kan för särskildför dem i sitt risk smit-utsättas attsom

stärks.allvarliga sjukdomar Kommitténs överväganden inämnaretas av
frågan har redovisats i kap. 30.5.

språkligparagrafen har gjorts justeringI "in-även rent atten genom
fektion humant immunbristvirus" har bytts "hivinfek-HIV ut motav
tion".

Rubriken: den föreslagna förändringenkonsekvens blir la-attaven
fortsättningsvis skall rubriceras såpå det rubriken fram-sätt attgen av

går lagen omfattar fler smittsamma sjukdomar hivinfektion.änatt
föreslår rubrikenKommittén "HIV-smitta" i med "vissaersättsatt

smittsamma sjukdomar".

36.7 Förslaget till lag ändring iom

ordningslagen 1993: 16 7l

2 kap.

3 §
Ett andra stycke införs i paragrafen vilket de s.k. bastuklub-nytt genom
barna offentliga tillställningar.jämställs med harHärvid den rådande
definitionen bastuklubbar i § lagen 1987:3752 förbud s.k.motav om
bastuklubbar och andra liknande verksamheter bastuklubbslagen hu-
vudsakligen överförts till ordningslagen.

utförlig redogörelse för kommitténsEn ställningstaganden vad gäl-
ler bastuklubbarna återfinns den allmännai motiveringen, kap. 31.

granskning denKommittén har vid s.k. bastuklubbslagen funnit attav
frågan bastuklubbslageni vad mån har haft den åsyftade begrän-om
sande effekten på epidemin oklar, och tillräckliga skäl för be-är att att
hålla totalförbud längre kaninte föreligga. nuläget fårI detett anses

tillräckligt med reglering möjliggör ingripande detianses en som en-
skilda fallet då förhållandena vid viss bastuklubb sådanaär att t.ex.en
risk för föreligger.smittspridning åstadkomsDetta föreslag-dengenom

ändringen ordningslagen.i Härigenom kan bastuklubbarna kontrol-na
leras med hjälp det för de offentliga tillställningarna gällande regel-av

Förändringen innebär de regler gäller offentligaförsystemet. att som
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ochupplösninganmälningsskyldighet,beträffandebl.a.tillställningar,
med-Bestämmelsernabastuklubbama.påtillämpasskallförbud, även
någotförekommerdenviddetupplösasbastuklubb kanför omatt en

defara förelleroordning när-medfördenellerlag,strider mot omsom
stycket 2första23 §kap.smittrisk, 2exempelvis pvarande p.g.a.

ingripande åtgär-mindreendast skekanUpplösningordningslagen. om
förbjudamöjlighethar attPolisen attotillräckliga. ensigder visat vara

tillställningvid tidigaredethålls,bastuklubbfonntillställning i omav
medförtellerlagstriditnågotförekommit motslag somsomsammaav

stycket 2förstakap. 25 §närvarande, 2för defaraeller p.oordning
verksam-bastuklubb förekommerviddettänkaskanprincip attI en

mötesfriheten. Arran-skyddadegrundlagenidenomfattashet avsom
ochsammankomstallmänbetraktadåkan att ensomgemanget vara
be-ordningslagensinnebärDettatillställning. attoffentliginte som en

Allmärmaskall tillämpas.sammankomsterallmännastämmelser om
till-offentligaskyddstarkarefall änvissaihar ettsammankomster
all-förbjudaupplösa ellerskäl förstarkarekrävs attställningar, ent.ex.

verksamhetenSkulletillställning.offentligsammankomst änmän en
tordesjukdom,smittsamallvarlighotadesnärvarandedeinnebära att av

förbjudasochupplösaskunnasammankomstallmänemellertid även en
ordnings-stycketförsta l§och 25stycket lförstakap. §2 23 pp

lagen.

4 §
bastuklub-stycke undantasparagrafens förstaihänvisningGenom en

försåledes intetillstånd krävs attNågottillståndslqav.från vissabama
anordnadeförbjudsstyckeandrabastuklubb. Ianordna ett nytt avfå en

föreslagnadeskäl förKommitténsoffentliga platser.påklubbardylika
kap. 3motiveringen,allmännadenframgårförändringarna av

ändring itill lagFörslaget36.8 om

1001980:sekretesslagen

7 kap.

§1
§59smittskyddslagen, 39bestämmelser iföreslagitKommittén har

skyl-möjlighetharsmittskyddsläkarenvilkaoch 65 mengenom
myndighe-bl.a.enskild tilluppgifterfall lämnadighet i vissaatt om en

skall vidareEnligt 30 §socialtjänst.ellersjukvårdochhälso-inomter
underrättafalli vissa när-smittskyddsläkareellerläkarebehandlande
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l
fall omfattas undantaget från sekretessstående. Eftersom sådana inte av

tillägg i kap. lag nöd-i kap. sekretesslagen 7 l §14 l § är ett samma
vändigt.

2 §
stycketparagrafens första 2 har ändrats påBestämmelsen såi sätt attp

undantaget och sjukvårdssekretessen omfattar före-från hälso- även
stället för isolering oberoende samtycke.skrifter meddelas i Vi-avsom

fortsättningsvis begränsat till endastdare skall undantaget inte vis-vara
Även beslut frihetsberövandesjukdomar. åt-smittsamma som avsersa

föreslagnaomfattas således den bestämmelsen.gärd vid hivinfektion av
har ingående redogj för kap.för förändring i 32.Motiven denna orts

bestämmelsen isolering oberoendeBeslut berörs är avav sam-som
och föreskrifter enligt smittskyddslagen.tycke, tillfällig isolering 34 §

skall omfattarbeslut någon isoleras bestämmelsenUtöver ävenattom
upphörande, tillstånd utanförbeslut isoleringens vistas Vårdin-attom
inskränkningar denrättningens område och i isolerades rättigheter.

bestämmelseLiksom gällande gäller undantaget frånenligt nu
sekretess uppgifter beslutet.endast sådana in itassom

14 kap.

2 §
femtetillägg föreslås paragrafens stycke. Tillägget innebärEtt i sek-att ,|vårdpersonal eller personal vid socialtjänsteninte hindrarretess att

lämna uppgifter behövs till åklagare och polis då föreliggerde detsom
förmisstanke det kommittén föreslagnautsattsatt avom en person

smittfara,brottet orsakande 3 kap. 8 § brottsbalken, eller annataav
brott överföring eller försök till överföringrörande sådan sjukdomav

brottnämnda lagrum. i praktiken här kan blii De aktu-som somavses
ella föreslagna konkurrensbestämmelsenpå grund den i 3 kap.är, av

försök mord eller dråp, misshandel8 till och försök tillgrova grov
misshandel. överväganden beträffandeKommitténs sekretess vid
brottsutredning utförligt kap. 30.4.redovisas i
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i lagenändringtill lagFörslaget36.9 om

allmänna:2891971 om

förvaltningsdomstolar

18 §
smittskydds-bestämmelser mål enligtgällandeskall enligtlänsrättenI

§och nämndemän, 17domarehuvudregel trelagen avgöras av ensom
forvaltningsdomstolar. Undantagallmänna görs1971:289lagen om

befintliga smitt-enligt denomhändertagandetillfälligtdock för mål om
domfördåfjärde stycket. Länsrättenochandra ärskyddslagen, 18 §

lag-ändringen blirföreslagnadenGenomdomare.med lagfaren enen
mål enligt denbehörigfortsättningsvisdomare avgörafaren att nya

isolering.tillfälligsmittskyddslagen om

ändring i lagenlagtillFörslaget36.10 om

smittbärareersättning till1989:225 om

§3
Ändringarna änd-förslag tillföranledda kommitténsparagrafeni är av

formella beslutsmittskyddslagen, bl.a.ibestämmelserna attringar av
förändring avimeddelas. Någonskalllängreförhållningsregler inteom

avsedd. Liksomfå ersättning inteenskilde skall ärvilka fall den är nu
frånisoleradmåste hålla sigsmittbärarenfall dådet främst fråga om

kan vidaresmittspridning.vidare Detförhindrasyfteandra i att vara
erford-medicinsk kontrollellerläkarundersökningfråga sådan somom

smittad sjukdomen. Behoveteller honhanklarläggaför äratt avomras
behandlandefall bedömas dennuvarandefår liksom iåtgärden avav

skallåtgärdenlagtextendet ivilket framgår sägsläkaren, attatt varaav
principi-liksom dag, haenskilde skall vidare, ianvisad läkaren. Denav

tvångsundersölcning,beslutdet frågadåell ersättningtill ärrätt omom
oberoende samtycke. Härisoleringomhändertagande ellertillfälligt av

denkan nedsättastill ersättninguppmärksammasfår dock rättenatt om
läkaren meddelat.anvisningarråd ochiakttar desmittade inte

all-omfattatill smittbärarersätmingskallbestämmelsenEnligt rätten
omfattassjukdomaroch andrasjukdomarmänfarliga smittsamma som

gällande be-smittskyddslag. förhållande tillItillförslaget22 § i nuav
antaletnämnvärd ökningförslaget inte någonstämmelser innebär av

berättigar till ersättning.sjukdomarsmittsamma som
paragrafen med hänsyniomdisponeringI övrigt textengörs aven

förändringar.till angivnaovan

Smittskydd18 19-0619 delA
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3 §
Ändringama föreslårkommitténföranleddaparagrafeni attär attav

Ändringen innebärmeddelas. inteskalllängreFörhållningsregler inte
gällande bestämmelse. Bedöm-förändring i övrigtnågon saklig av nu

eller dra smittbärar-ned inskälhuruvida det finns sättaningen attav
från de råd be-med utgångspunktparagrafenfår enligtpenningen göras

smittbäraren.givithandlande läkaren

10 §
förslaganledning kommitténsmedföljdändringparagrafenI görs aven

smittskyddslag.till ny

11 §
föreslagna änd-konsekvens deföljdändringarparagrafenI görs avsom

ringarna i 3

lagenändring itill lagFörslaget36.11 om

missbrukare ivård1988:870 avom

fallvissa

26 §a
förslaganledning kommitténsföljdändring medparagrafenI görs aven

Enligt kommitténssmittskyddslagen.isjukdomsindelningtill ändrad
paragrafen begränsasenligtupplysningsskyldighetenbedömning bör

allmänfarligasmittskyddslag definierastilltill vad förslageti somsom
sjukdomar.smittsamma

lag ändring i lagentillFörslaget36.12 om

bestämmelsersärskildamed1990:52
vård ungaavom

12 §
förslaget till ändringinnehåll och motiveringFörslaget har somsamma

missbrukare fall.vård i vissa1988:870lageni 26 § om ava
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ändring i lagentill lagFörslaget36.13 om

slutenverkställighet1998:603 avom

ungdomsvård

19 §
ändringförslaget tillmotiveringochinnehållharFörslaget somsamma

fall.missbrukare i vissavård1988:87026 § lageni avoma

lagenändring itill lagFörslaget36.14 om

anstaltkriminalvård i1974:203 om

37 §
kom-med anledningdändringföljstyckeförstaparagrafens görsI aven
Enligtsmittskyddslagen.sjukdomsindelning iändradtillförslagmitténs

paragrafenupplysningsskyldigheten enligtbörbedömningkommitténs
definierassmittskyddslagtillförslagetvad itillbegränsas somsom

upplysningsskyl-förKriterietsjukdomar. närallmänfarliga smittsamma
gällervaddetockså såändrasinträder motsvarardighetens att en-som

ochfallmissbrukare vissavård i1988:87026 § lagenligt avoma
vårdbestämmelsersärskildamed1990:52lagen12 § unga.avom

Ändringen och innebärkap. 32imotiverats styresman-atthar närmare
underrättashuvudregel skalllcriminalvårdsanstaltenvid om ensomnen

sjukdom.allmänfarlig smittsamsmittadintagen är enav
bestämmelser harmotsvarandemed hurkonsekvensiövrigtI görs,

fall,vissavård missbrukare i1988:870lagen§utformats i 26 avoma
ochbestämmelser vårdsärskildamed1990:52lagen12 § ungaavom

ungdomsvård,slutenverkställighet1998:603lagen§19 enavom
"under-meddetta""underrättas ersättsspråklig justering att omgenom

rättas".

lagenändring itill lagFörslaget36.15 om

häktadebehandlingen1976:371 avom

m.fl.anhållnaoch

§4
till ändringförslagetmotiveringinnehåll ochFörslaget har somsamma

kriminalvård anstalt.1974:203 istycket lagenförsta§i 37 om
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hälso- ochändring itill lagFörslaget36.16 om

1982:763sjukvårdslagen

29 §
förslagtill kommitténsmed hänsynfölj dändringarbestämmelsenI görs

hän-bestämmelsen på såändrasVidaresmittskyddslag. sätttill attny
gällandeförordnats enligt § i50befattningshavaretillvisningen asom

för-landstingetbestämmelse kanEnligt dennabort.smittskyddslag tas
hälso- och sjuk-legitimeradbefattningshavare,ordna ärsomannan

fullgöraoch erfarenhet,tillräcklig kompetensvårdspersonal och har att
smittskyddslagen vid tvångsisoleringuppgifter enligtchefsöverläkares

införtssmittskyddslag har intetillförslagethivpositiva. Irör ennysom
kap. 26.Motiven härför redovisas iundantagsbestämmelse.motsvarande
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yttrandensärskildaochReservationer

Reservation
cIsraelssonKarinledamotenav

bastuklubbarnade s.k.Ang.

skallbastuklubbarskförbudetkommittén motfastslårbetänkandet attI
bastuklub-sksker påsammankomsterkontrolleraupphöra. För att som

tillställningar. Genomoffentligamed ettjämställsdessaföreslåsbar att
och förbju-upplösaskall kunnaordningslagentill atttillägg mananses

el-lagstridernågotförekommerdär motdetverksamhetenda somom
närvarande,för deeller faraoordningmedförverksamhetenler ex-om

smittrisk.empelvis p.g.a.
talarfinns ingentingbastuklubbarna. DetåterinförsMed detta som

smittsprid-för ökadmedföra riskkunnakommerför detta inte attatt
docktill visarhänvisatmycket rapporterning. De mansomsparsamma

bastuklubb.HIVsmittade påblivitantalhari Norge ettatt personer
skall informeraspolismyndigheten attoklart hurvidareDet omär

ord-med stödkunna ingripaförbastuklubbsprids på attsmitta aven
ningslagen.

bastuklubbarrörandelagstiftningnuvarandedärförJag attanser
skall gälla.

Reservation
fpHalvarssonIsaledamotenav

bastuklubbarnade s.k.Ang.

lik-videoklubbarochförbjöds bastu- samtbastuklubbslagenGenom
bakgrundtillkomjuli 1987. Lagenden 1från motverksamheternande

mel-s.k.grundpåHIV-smittaspridningför anonym sexavavoronav
dåtiotalet klubbarpå dehomosexuellaoch mänbi-lan vissa somca

storstäderna.främstfanns, i
finns någotfast detliberal slå intemigviktigt för attattDet är som

förbastuklubbarförbjuda än attförhållbart attstatenargumentannat
moraliskakaraktär. Någraallvarligsjukdomarepidemiskamotverka av
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och tvång,människor tillsammans iaspekter hurpå utan av-vuxna -
sexualitet harbetalning -lever sin jag inte.skildhet och ututan

Även liberalerna stod bakom riksdagens beslutFolkpartietvi iom
fanns hos farhågor lagen bl.a.bastuklubbslageninföra attmotatt oss

de bi- och homosexuellaskulle innebärakriminaliseringen mänatt som
träffas platser där deskulle på andrabesökte bastuklubbama tvingas

allsvåld och där det sexuella inteförriskerade umgängetutsättasatt ur
säkert.smittskyddssynpunkt skulle utövas mer

bastuklubbs-det oklart vad måniKommittén konstaterar ärattnu
effekten HIV-epidemin. Några konkretaåsyftade pålagen har haft den

inverkan på epidemins förlopp harhaft någonbelägg för lagen haratt
lagen riskerat motverkahar det visat sigkommit fram.inte Tvärtom att

har åklagaren i mål brott bastu-smittskyddssyfte,sitt mott.ex. om
kondomer lokal bevisförekomsten iklubbslagen åberopat en somav

Kommitténs slutsats total-för bastuklubbslagen. någotbrott är attmot
smittskyddsskäl.motiveratförbud bastuklubbama inte ärmot av

har konstaterat bastuklubbslagenkommittén alltså inteTrots attatt
effekten emellertid utred-har haft den åsyftade HIV-preventiva stannar

reglering eftersom kanför föreslå det inte "ute-ningens majoritet att en
sexuellt överförbara sjukdomar kanslutas allvarliga varianteratt avnya

föreslår den s.k. bastuklubbslag-dyka framtiden". Såledesi attmanupp
ordningslagen med möjlighet ingripareglering i iersätts atten enav

den lösningen mindre välbetänkt.enskilt Enligt uppfattningfall. min är
bastuklubbsverksamhetenordningslagen karaktärenreglering iEn ger

och lagstiftningen får därmed moralisk"ordningsproblem"ett enav
grund acceptabel.inte ärsom

sexuell förbin-det inte platsensjälva verketI avgörär som om en
smittspridning, människor hardelse fara förinnebär sättetutan som sex

blir varken eller mindre riskfylld denpå. sexuell handlingEn mer om
den utförsutförs jämfört med i den sängkam-bastuklubbi om egnaen

bastuklubbama särskildaändå vill åläggautredningenAtt rest-maren.
moraliseranderiktioner vissa människorstyder på synsätt gentemotett

frivilligt utövade sexualliv.
har anfört den s.k. bastu-bakgrund vad jag jagMot attnu anserav

reglering.klubbslagen avskaffas någon Det innebär naturligtvisutan ny
sexuelltoskyddat med okändinte jag umgängeatt att partneranser en

avskaffande bastuklubbslagenriskfritt. inte skallFörär att ett av upp-
verksamheten riskfrifattas smittskyddssyn-tecken på ärattettsom ur

mening kombineras med ökadepunkt bör det enligt min HIV-
Bastuklubbarna onekligen och kommunpreventiva insatser. statger

unika tillfällen informera bi- ochfrivilligorganisationer homo-attsamt
högriskbeteende säkersexuella medmän om sex.
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Reservation
mpSjöbergEthelledamotenav

organisationsmittskyddetsAng.

föreslagnasmittskyddskommitténdenmigJag mot orga-avreserverar
För-smittskyddsläkarorganisationen.gällervadnisationsförändringen

kunna inomskallsmittskyddsläkare ettflera utsesinnebärslaget att
frågadennasärskilda yttrande idetbakomställer miglandsting. Jag

Olof Bergquist, HansSethBelfrage,Kerstinavgivits experternaavsom
Tüll.och JNordenfelt PeetErikBertil Hansson,

ochutvärderingbeställdasmittskyddskommittén översyndenI av
fram-Statskontoretutförtsorganisationsmittskyddsarbetets avsomav

organisationsföränd-förslagstödjeringenting ettkommer enomsom
smittskyddsläkama.ring av

betänkandetförraredan isinredovisar iStatskontoret rapport att
smitt-utredaren fleraföreslog1985:37SOU attsmittskyddOm

propositionenlandsting. Iinomskall kunnaskyddsläkare ettutses
förslag.biträda dettakanstatsråd hon inteföredragandeframhåller att

de vinsterförlorades mångaskeskullesåframhållsDet somatt avom
övergripandeför detochbeslutsfattandeuppnås att ansvargenom

mycketsmittskyddsläkaren. Isamlas hos storasmittskyddsarbetet
läkarehindernågotpropositionen inteenligt mot attfinns detlandsting

el-smittskyddsläkarentillmedarbetareanställspersonaloch somannan
uppgifter ivilka han kan delegeratilltill honom,knytsler på sättannat
på smitt-ankommermyndighetsutövningsärskilda frågor. Den som

ho-endastfår docksmittskyddslagen utövasenligtskyddsläkaren av
finnssjälvklarhet detdet ersät-framhålls attsjälv. ärDet att enennom

smittskyddsläkaren.förtare

Särskilt yttrande
Hedén vCarl-Gustavledamotenav

andrasmittskyddslagen,enligt 12 §informationsplikten iAng. nya
stycket

all-informera harskyldighetmoraliskmig det att attFör är man enen
sjukdom.mänfarlig smittsam

lagstadgad informa-medsvårigheterföljandepåvill pekaJag en
tionsplikt.

informerastrikt skyldighetlagenigrundar sig pååsikt attMin att en
så denkan ocksåsäkerhet.falsk Detosmittade i attkan invagga varaen

ganskadet ocksåDåinformerat sinexempelvis inte ärsmittade partner.
läkarenrädslan bli övergiven,ochdåligttroligt attsamveteatt, p.g.a.



yttranden536 särskilda 1999:51Reservationer och SOU

hos behandlande läkarebearbetningblir oinformerad. En äröppen en
informationsplikt.striktdärför bättre väg än enen

kännerfrivillig och den smittade inteinformationsplikten blirOm
kom-vidtas henne eller honomåtgärder kaneventuella motöver attoro

Frivillig-berätta sin sjukdom.kunnasmittadeden öppetatt ommer mer
mellan den behandlande läkaren ochförtroendetförstärkerheten även

blirmindre vanligt människorockså bliskulle dåpatienten. Det att av-
informationsplikten skyldighet. Detgrundvisade påjust äratt enav

fiende.skyldigheten blir den smittadesfinns valmöjlighet ochingen
frivillighet blir lättare infor-stöd och detpsykosocialtMed bättre att

omgivning.sinmera

Särskilt yttrande i
FalkenströmBertilexpertenav

informationspliktenAng.

förordar informationspliktenför hivpositiva, RFHP,Riksförbundet att
avskaffas.

hiv internationellspridningen i Sverige, iskälen tillEtt att av enav
flesta hivpositiva har sittde allra tagitjämförelse, har varit låg är att an-

bredaalla Ett skäl detskall påDetta sätt äruppmuntras. annatsvar.
behandlat sexuali-har bedrivits och harförebyggande arbete somsom

på positivt sätt.teten ett
smittskyddslag andra stycket, har den12 §Enligt förslaget till ny

sjukdom, skyl-allmänfarlig smittsam däribland hiv,bär på ensom en
människor han eller hon kommer så-andra idighet informeraatt som

beaktansvärd risk för smittöverföring kan uppkom-dan kontakt med att
ma.

vid hastig anblick själv-kan tyckaslagtextenFormuleringen enav
effektivt smittskydd bör bygga på fri-dockklar. RFHP ettattmenar

samförstånd. flesta hivpositiva håller medoch Devillighet, förtroende
skyldighet informera och handlar enlig-moralisk ide har attattom en

lagstadgad informationsplikt harhet med detta. RFHP att en enmenar
smittskyddsarbetet kan osmittadeoch invagga de iinverkan pånegativ

falsk trygghet.en
med hiv i samhället borde alla hurEfter år15än Veta manmer

skydda sig alla fulltskyddar och hiv lätt Omsig är emot.att tog ansvar
för handlande, skulle smittspridningen kunna nollsitt liv ocheget vara

fulla vad gäller blodprodukter ochidag. Samhället har tagit sitt ansvar
år ingen smittspridning.här förekommer sedan många

lagtexten olämplig:Ytterligare skäl till äratt



yttranden 537särskildaochReservationer1999:51SOU

förkandenoch utrymmelagtexten är geFormuleringen vag,av-
tolkningar.olika

medsexuellt umgängeskyddat enharhivpositivEnEx. person
förkanhon attellerhanåtgärderdevidtard.v.s.hivnegativ person,

Dennastycket.första§12enligt personsmittriskandraskydda mot
beak-andre,med den attkontaktsådaniinterimligendåkommer
andra§12enligtuppkomma,kansmittoöverföringförrisktansvärd

stycket.
vil-informerar,intedensanktioner motdirekta somingafinnsDet- ftmktion.egentlignågonfyllerintelagenket attgör

till designalvilseledandeidagliksomkanInformationsplikten enge- Informa-hivstatus.till sinkänneralltidhivpositivadeosmittade, att
mångadessutomfinnsoch dethiv, sominteskyddar motsigitionen

allaförgånglämpligt attDethiv.harde entill vorekänner attinte
handlande.sittför egetharochuttrycka, ansvardirekt att envar

såskallvårdinrättningarvårapå varastandardenhygieniskaDen- in-nödvändigtskall attsmittskyddssynpunkt inte varadethög, att ur
enskildedenFörblodsmitta.ellerhivhar annanformera att manom
berätta,skälgodafinnas attdäremotdetkanpatientenhivpositive
adekvatfåförochställd attdiagnoskorrekt enfåför attt.ex. en

behandling.medicinsk

yttrandeSärskilt
LennerhedLenaexpertenav

bastuklubbarnas.k.deochinformationspliktenAng.

andraochhivgällerdetsmittskydd, närsamhälletsRFSU attanser
infor-stöd,ñivillighet,påbyggaskasjukdomar,överförbarasexuellt

ochintegritetmedsympatiserar attFörbundetupplysning.ochmation
punkternågraPålagen.föreslagnadenibetonasrättighetermänskliga

uppfattning.avvikandeförslagetfrånRFSUhar en
dettillSkälet äravskaffas.börinformationspliktenRFSU attanser

finnsdetViirrelevant. att enhivstatus är anserinformationinte att om
hivsmit-ärtilltänkt attpartnerinformera manompliktmoralisk att en
vi attälva. Däremothivsmittade enflesta anserdetyckerSåtad. även

be-sådanbindande. Enjuridisktböreller göraskanvarkenpliktsådan
trygghet.falskosmittade iinvaggakanstämmelse en

för-till intetlagenföreslagnadeninformationsplikten iDessutom är
infonne-intedenvidtasska inte motsanktioner somNågrapliktigande.

rar.
avskaf-skadenkommitténföreslår attbastuklubbslagengällerVad

hivepidemininneburitlagen attförbevisnågra attfinnsdå det intefas
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begränsats. Smittskyddsskäl saknas alltså för bibehållande bastu-ett av
ldubbslagen. Samtidigt kommittén "den på klubbarnaantar att utövade
verksamheten" riskfriinte smittskyddssynpunktär och den börattur
regleras ordningslagen. Resonemanget motsägelsefullt.är Antingenav
finns smittskyddsskäl finnseller så de inte.

Kommittén hävdar vidare miljön på bastuklubbarna underlättaratt
"högriskbeteende" vilket definierasett oskyddat sexuellt umgängesom

med okända, och betonar: "Vid oskyddat sexuellt medumgänge en
inte känner finnspartner alltid risknärmare för smittoöver-man en

föring". Med denna formulering kommittén den felaktigaupprepar
föreställning låg till grund för bastuklubbslagen, nämligen attsom ano-

sexuella kontakter i sig riskfyllda. självaIär verket det denyma är
oskyddade sexuella kontakterna riskfyllda,är eller ej.som anonyma

RFSU bastuklubbslagen ska hävasatt regleringutan attanser ny
införs.

Särskilt yttrande
Hasse Knutssonexperterna och Anita Sundinav

Ang. statlig tillsynsmyndighets förelägga landstingrätt ochatt
kommuner genomföra bestämda vård- ochatt omsorgsinsatser

Kommittén lagförslag innebärpresenterar ett statlig tillsyns-attsom
myndighet får i vissa situationer föreläggarätt landstingatt eller kom-

genomföra bestämda vård- ochatt omsorgsinsatser. föreläggan-Imun
det får vite Vi kan inte ställa bakomsättas detta förslagut. skäloss av

utvecklas i det följande.som
Utgångspunkten för kommitténs förslag hiv-positiva52är personer

tvångsisolerats mellan 1989 och 1997. I betänkandet hävdassom att
flertalet dessa tvångsisolerats på grund "brister utbudetiav personer av

adekvata former vård eller omhändertagande enligtav lag-av annan
stiftning". Bristerna gäller särskilt missbrukare med psykiskagrava
störningar. Kommittén har emellertid inte kunnat fakta-presentera
underlag formi statistik eller beskrivning enskilda fall stödav av som
för sin uppfattning. Vi inte eniga med kommitténär i dess slutsatser;
missbrukare med så psykiska störningar det här frågaärgrava som om
har varit föremål för åtskilliga insatser och kan knappast hasägas över-
givits kommuner och landsting. Med så empiriskt underlagav tunt är
det helt oacceptabelt kommittén föreslåatt skallatt statensom ges mer
omfattande möjligheter detalj huvudmännensatt verksamhet.styra Sam-
tidigt vill vi understryka vi delar kommitténsatt uppfattning denom
viktiga huvudprincipen isolering under tvångatt endast skall kunna äga

möjligheterna till frivilliga åtgärder uttömda. delarär Virum ocksåom



539yttrandensärskildaochReservationer1999:51SOU

skallrättssäkerhetindividensenskildedenuppfattning attkommitténs
garanteras.

frånanmälaneftertillsynsmyndighetberördförslagKommitténs att
särskildavidtamyndighet attansvarigföreläggafårsmittskyddsläkaren

innebäromhändertagandevård eller enibristerälpaavhjföråtgärder att
för-kanFöreläggandethuvudman.ansvarigförförpliktelsedirekt

Förslagetvite.formsanktionsmöjlighet i gersärskild avmedstärkas en
fattabefogenheter attgåendelångttillsynsmyndigheterstatligasåledes

sank-medkombinationikommunochlandstingförbesluttvingande
styrningstatligmellankonfliktengrundläggandeDentionsmöjligheter.

kom-ochlandstinginomverkställighetochfinansieringförutan ansvar
riktas motviteformtvångsmedel idärmed avförstärks ommermuner

huvudmännen.
lands-idirekt intervenerabeslutsbefogenheter attutökadeSådana

individenskild ärfrågor rörregleraför att somoch kommunernatingen
demo-med denöverensstämmelseiintehellerstårochacceptablainte
fram-särskiltvillVinivå.lokalochregionalpåutvecklingenkratiska

lands-ochkommunernaibeslutsfattarnaförtroendevaldadehålla att
ochmandatpolitisktpå ansvar.handlar egettingen

lag-gällandemedenlighetikommunernaochLandstingen svarar
medverksamhet ut-sinorganiseringochplaneringför avstiftning

sammanhang-detförhållanden. Iochbehovlokalablfrångångspunkt a
beslutsinaihuvudmannen attenskildedenförnödvändigtdetäret

behövandesärskilttillspecifika insatseromfattningenkunna avväga av
Omansvarsområden. statenövriga gesinomverksamhetmotgrupper förvårdtillgänglighetökadbesluttvingande avfattabefogenhet omatt

ytterligarehuvudmännenfördetmedförspecificeradevissa grupper
ekonomiskansträngdredanikostnaderökadedännedoch enåtaganden

kostnads-harhellerintekommitténunderstryka attvillVisituation.
skall kom-kostnadsölmingamahuranvisatellerförslagdettaberälmat

sammanhangetvill iViñnansieringsprincipen.medenlighetipenseras ochlandstingeni2000årbudgetbalanspåkravetstatligadeterinra om
kommunerna.

särskildabeslutfattabefogenhetema att omstatligaföreslagnaDe
områdetviktigaprincipielltdet omberörenskildförinsatser person

ställning.patientensregleringfråganochrättighetslagstiftning avom
uppbyggd kringhuvudsakisjukvårdslagstifcning ärochhälso-Dagens

propositionIskyldigheter.personalensochsjukvårdshuvudmännens
finnsintedetregeringen attställningPatientens1997/98: 189 angerom

påskyldighetslagstiñiningmedprincipennuvarandedenfrångåskäl att
förslagkommitténsbakgrund attMotsjukvårdsområdet.och avhälso-

patienter,enskildaför blkonsekvenserprincipiella aomfattandefår
all-behöverförslagetvi att merkommunernaochlandstingen anser
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sidigt analyseras. Detta arbete kan ske i den utredning regeringensom
tillsätta med uppgiftatt att göraavser hälso-översyn ochen av

sjukvårdslagstiftningen i syfte bl åstadkommaatt patientfokuserada en
och tydlig reglering patientens ställning. En sådan samlad analys börav
bl utgå ifrån generella frågor patientfokuserad vård i ställeta förom att
koppla frågan patientens ställning till några de 52om av personer som
under åtta-årsperiod har tvångsisolerats.en

Särskilt yttrande
Kerstin Belfrage,experterna Seth-Olof Bergquist,av Hans Bertil

Hansson, Erik Nordenfelt och Peet J Tüll
Ang. smittskyddets organisation m.m.

Smittskyddslagen syftar till minska smittspridningenatt bland männis-
kor. Den nuvarande lagen har gällt i lO år. Under denna tid har smitt-
skyddets organisation byggts samtidigt verksamheten funnitupp som
bra arbetsformer och tillägnat sig värdefulla erfarenheter. På grundval

dessa erfarenheter vill vi föra fram synpunkter,tre avviker frånav som
det framlagda betänkandet.nu

Ansvaret för det operativa smittskyddet ligger på landsting och i
landstinget på smittskyddsläkaren. Det angelägetär smittskyddetatt
organiseras på samstämmigt inom landstingetett sätt som vårdgivare
liksom rutinerna för handläggningatt smittskyddsfrågor landstingetiav

likformiga.är bidrarDetta till öka funktionalitetatt och rättssäkerhet.
Samma samstämmighet eftersträvas mellan landstingen, där Socialsty-
relsen har för detta. Idag finns 21ett smittskyddsläkare medansvar
myndighetsuppgifter. de utredningarI gjorts kommittén lik-som av om
formigheten mellan smittskyddsläkama så har skillnader påvisats, även

de inte varit påtagligt stora.om
Kommitténs förslag leder till det kommer finnasatt 50 smitt-att ca

skyddsläkare varvid vissa landsting kommer ha 4-6 smittskydds-att
läkare. Var och kommer visstatt över område, därett smitt-en ansvara
skyddslagen dem till självständigagör myndigheter. Detta leder till att
likforrnigheten inom landstinget kan gå förlorad och skillnaderna in-att

riket kommer öka. Någon övertygandeatt motivering varför denom av
kommittén föreslagna ordningen bättreär nuvarandeän har inte gått att
utläsa betänkandet.ur
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Vi att:anser

el-Tvåsmittskyddsläkare.ansvarigfinnasskalllandsting envarjeI- överenskommelse att samver-träffadock omkanlandstingfleraler
bi-skalllandstingsamverkandeSamtligasmittskyddsläkare.ka om

verksamheten.finansieringentilldra av
§10inämndsådan avsessomsmittskyddsläkare utses enavEn- smitt-gällerintefrågorI1982:763.sjukvårdslagen somochhälso-

underverka nämn-dennaskallmyndighetsutövningskyddsläkarens
den.

smittskyddslä-biträdandefleraellerfårSmittskyddsläkaren utse en- smittskyddsläkarenspåfår upp-smittskyddsläkareBiträdandekare.
uppgifter.smittskyddsläkarensfullgöradrag

all-idettaupptäckssjukdommed smittsaminsjuknarNär personen smittskydds-tillvidarerapporterasDettasjukvården.mänhet inom
rimligsmittskyddsläkaren görakan ensmittämnepåBeroendeläkaren.
smitt-tillkällanfinnaförsökadärigenomochsmittvägarbedömning av organisa-ochkunnande rättförfogar överSmittskyddsläkarenänmet.

fåocksåkanSmittskyddsläkarenutredningen.densigpåtaförtion att
tillKällanerfordras.såexpertisSmittskyddsinstitutets omhjälp av såsomomgivningenfrånkommaellerindividerandrakansmitta vara

kommunernavisarutredningar attKommitténsfästingar.ellermatt.ex.
motsvarande kompetens.förfogar övergradmindrealltidag i

kommu-tillöverförasheltskallutredningenföreslår attKommittén
kommunernainnebär attbefaras. Dettaomgivningfrånsmittanärnen och dyrlångvarig trotskompetensuppbyggnad ärsompåbörjamåste en

finna attkan inteVilandstinget.inomfinnsredankompetensdennaatt
blirutredningenuteslutas attintehellerkanDetrimligt.detta är

fördröjd.
Vi att:anser

uppkommermisstankeochsjukdomsmittsamiinsjuknatnågonNär- smittatillkällantillsesmittskyddsläkaren attskallobjektsmittaom smittkälla ielimineraförtillgripas attbehöveråtgärderOmutreds.
vidocksåskallvid. Kommunenskall kommunen taomgivningen

kompetens.med sinbiståutredningarna

omgivningentillsmittöverföringförriskenverksamheter ärvissaI
ellertannsmittormedkökpersonal idettaExempel på ärmycket stor.

arbetaskall inteDessaMRSA.medsjukvården personerpersonal inom
överföraskansmittadärmiljöerivistaselleruppgifterriskfylldamed
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till särskilt mottagliga. denI kommittén föreslagna lagtexten finnsav
ingen möjlighet någonstänga från sådanaatt verksamheter.av

Vi att:anser

Person med smittsam sjukdom skall kunna frånavstängas visst arbe--
eller viss verksamhet,te risk för smittspridning föreligger vidom

yrkesutövningen eller i verksamheten.
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Kommittédirektiv

smittskyddslagen m.m.Utvärdering av

1996:68Dir.

1996september5denregeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

svenskadetutvärderaförtillkallas attkommittéparlamentariskEn
övrigaoch1988:1472smittskyddslagenpåtonviktmedsmittskyddet

smittskyddet.tillhörförfattningar som

vidviktsärskildfästahärvidskallKommittén
tvångsåtgärder,bestämmelserna om- smittskyddsarbetet.konsekvenserekonomiska av-

vidareskallKommittén
spridningförhindraföråtgärder avattolikautvärderaochkartlägga- olikaerfarenheterinternationellavarvid avsjukdomar,smittsamma

tillvara,böråtgärder tastyper av
smittskyddssamarbete,internationelltbeakta- rättssäker-kringfrågoranalyseraochuppmärksammagenomgående-

enskilde.denförheten

ochanalyseraförutsättningslöstutvärderingenutifrånskallKommittén
effektivtförfattningsreglering ettdenoch somförändringarföreslå de

framtiden.påkallar iSmittskydd
1998.decemberden 31redovisas senastskalluppdragKommitténs
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Bakgrund

Smittskyddslagen

Smittskydd omfattar mängd olika åtgärder alla syftar tillen attsom
minska spridning smittsamma Sjukdomar. Det dagliga arbetet inomav
hälso- och sjukvården med smittade patienter bidrar till minskaatt
smittspridningen. Normalt regleras vården för smittsamma sjukdomar

hälso- och sjukvårdslagen 1982:763. Beträffandegenom vissa smitt-
sjukdomar finns därutöver speciella reglersamma i smittskyddslagen

1988:1472. Smittskyddslagen, trädde i kraft den l juli 1989,som reg-
lerar olika epidemiologiska insatser for förhindra vissaatt smittsamma
sjukdomars vidare spridning. lagenI fastställs också vilka skyldigheter
och rättigheter gäller för bl.a. enskilda och vilka möjlighetersom sam-
hället har tillgripa tvångsåtgärder.att

I propositionen 1988/89:5 smittskyddslag, låg tillom ny m.m., som
grund för den lagstiftningen bet. 1988/89:SoU9, rskr. 1988/89:54,nya

vissa förutsättningar för effektivtangavs Smittskydd.ett Enligt propo-
sitionen effektivt Smittskydd inteett möjligt upprätthållavar att med
stöd endast hälso- och sjukvårdslagstiftningen och strafflagstift-av
ningen. Det övergripande intresset för Smittskydd förhindraattvar
smittspridning. Detta innebar enligt propositionen måste kunnaatt man
framtvinga vissa åtgärder eller förhindra smittfarligt beteende rådnär
och anvisningar inte räckte. effektivtEtt Smittskydd förutsatte således
enligt propositionen åtgärder, läkarundersökaatt t.ex. att eller isolera
misstänkta smittbärare, kunde vidtas den enskildes vilja.mot Att i efter-
hand straffa någon enligt strafflagstiftningen ansågs underord-vara av

intresse för Smittskyddet.nat
En förutsättning för framgångsriktatt skulleannan kunna be-man

kämpa smittsamma sjukdomar enligt propositionen förstodvar att man
det epidemiologiska sammanhanget, dvs. åtgärderna måsteatt utformas
med hänsyn till hur människors beteende och verksamheter påverkar
smittspridningen. Ytterligare förutsättning för effektivt smitt-etten
Skydd inträffade fall smittaatt Snabbt och säkertvar rapporteradesav
till dem för Smittskyddet. För detta krävdessom ansvarar insatsernaatt
planerades och samordnades särskild smittskyddsorganisation.av en

I propositionen ansågs också effektivt Smittskyddett vila på princi-
det aldrig kundeatt den enskildespen ensak hanvara att avgöra om

skulle söka läkare han led allvarlignär smittsam sjukdom. Detav en
ett intresse for alla samhällsmedlemmargemensamtvar de allvarligaatt

smittsamma sjukdomarna bekämpades och hölls så länge detnere var
möjligt. Medborgama skulle knappast samhälletacceptera avhändeatt
sig möjligheten ingripa med tvångsåtgärderatt den smittbäraremot som
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andralivsföringsinmedmänniskor utsattesinatillhänsynutan genom
nödvändigtenligt propositionen attsmittade. Detbliför risk enatt var

förtroendefullt samarbetebehovetbetonadesmittskyddslag ettavny
ochsmittadesmittskyddet och deuppgifter inomhademellan dem som

enskildessmittskyddsåtgärder. Denslagsolikaberördesandra avsom
fick dockmöjligt Dettadetlångtdärför så värnas.skulleintegritet var

åtgärder tillpå effektivaberättigade kravsamhälletsundanskymmainte
betonadessjukdomar. I propositionensmittsammaallvarligaskydd mot

enskildaskyldigheter dehade män-ocksåsamhället motsamtidigt att
förtroende.medborgarnasåtnjutaskall kunnasmittskyddetniskorna om

vård ochundersökningsresurser,tillhandahållasåledesSamhället måste
förmånliga for-ochlättillgängligaunderstödochhjälpläkemedel samt

enskilde.för denmer
tillfällen,vid fleraföremål för ändringarvaritharSmittskyddslagen

smitt-vissa ändringar i1995/96:23propositionentill följdsenast omav
1995/96:64. harrslq. Det1995/96:SoU7,bet.skyddslagen, m.m.

följd-ochtekniskändringarfrågavarit naturhuvudsakligen avom
har vissalagstiftning. Vidareiändringargrundpåändringar annanav

omfattandeNågonpreciserats.tvångsisolerade ut-förrättigheter mer
Regeringeneffektivitet har inte gjorts.ochfunktionlagensvärdering av

bordesmittskyddslagen1995/96:23propositionendärför iaviserade att
gällersamhällsförhållandenutifrån deutvärderingförbli föremål som

uppdragtillsättas medbordeutredningparlamentarisk attidag. En
utvärdera lagen.

med anledningl995/96:SoU7betänkandesocialutskottetsI pro-av
smittskyddslagensantal motionerbl.a.behandladespositionen ett om

Utskottettill hiv och aids.förhåller sigreglerhur dessaregler och av-
parlamentariska utredningtill denhänvisningmedstyrkte motionerna

emellertid särskiltframhölltillkalla. Utskottetavsågregeringen attsom
tvångsisole-huruvidaden enskilde ochförrättssäkerhetenfrågoratt om

epidemiologisk bety-smittspridningminskadtillbidraring kunde av
konsekvensernahänvisade också tillUtskottetborde belysas.delse att

erfarenheternaförebyggande arbetet ochdetförtvångsisolering avav
skullehivinfektiontvångsbestämmelser avseendesmittskyddslagens

ifrån smitt-Utskottet utgick vidareutvärderingen.i attuppmärksammas
föremål förskulle blikontaktspåmingbestämmelserskyddslagens om

tillUtskottet hänvisade ocksåutredningen. utvär-attöverväganden av
smittskyddslagenhuruvidafrågorinriktas påbordederingen gavom

faktiska tillämp-smittskydd deneffektivtförförutsättningar attsamtett
belysas.skullelagenningen av

smittskyd-utvärderingenantal motioneranledningMed ett avomav
uppfattningdet delade regeringensutskottetframhöll attdet i övrigt att

förutsattebredbordesmittskyddetutvärderingen samtansatsengesav
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och aids skulle be-arbetet hivförebyggandeövrigadet motävenatt
brett perspek-avsågs fåutvärderingenbakgrundhandlas. ettMot attav

spridningåtgärderregleringenrättsligadentiv och omfatta mot avav
smittskyddslagen eller iregleras iåtgärderdessahiv, oavsett annanom
provtagningsverksamheten dåregleringenförutsatte utskottetlag, att av

behandlas.också skulle

Strafansvarsutredningen

tillkallade chefen för Justitie-bemyndigandeEfter regeringens
Straffansvarsutred-utredaresärskild1994majdepartementet i en

allmännadenvissa frågor inomutredaför1994:04ningen, Ju att
nedrefrågan denbl.a.skall grän-straffrätten. Utredaren överväga om
närvarandeförelegat, dvs. det förhaskallför uppsåtnär somansessen

så fallpå och ikonstruerasuppsåt, böreventuelltbenämns sättannat
hur.

där domstolarna haftavgörandenantalfinnsrättspraxis attI taett
överförandeinneburitgärningarrubriceringenställning till avsomav

flerasärskild svårighet ihivsmitta. Enöverförandeeller förrisk avav
förändrattill uppsåtsfrågan.ställning Hurdessa fall varithar ettatt ta

sådana kom-gärningarpåverka bedömningenskulleuppsåtsbegrepp av
Straffansvarsutredningen.belysasattmer av

straffbestämmelse föreventuell särskildinförandeFrågan enavom
Straffansvarsutredningensemellertid inte iingårspridande hivsmittaav

uppdrag.
1995/96:JuU4 har behandlat antal motionerbet.Justitieutskottet ett

angåenderiksmötet 1994/95 denundermotionstidenfrån den allmänna
spridande hivsmitta. Utskottetbedömningenstraffrättsliga av-avav

bor-hänvisning till riksdagen intemedtillstyrkte bifall motionerna att
utvärderingenStraffansvarsutredningen ochföregripa resultatetde av

smittskyddslagen.av

Utvecklingen

kraft den har detsmittskyddslag trädde i 1 juli 1989Sedan gällande
smittskyddssituationen.påverkat Männis-skett flera förändringar som

länder, denfrämst sydliga och tropiskaresande tillkors allt vanligare
med livsmedel några faktoreroch handelnökade invandringen är som

medUtvecklingen inom medicinensammanhanget.har betydelse i nya
lförbättrade kunskaper vissabehandlingsmöjlighetervård- och samt om

också förändringar påverkar smitt-sjukdomarochsmittämnen är som
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också varitharomfattning. Sverigeochinriktningskyddsarbetets
sjukdomardramatiskaför mycketberedskapsinöver somtvunget att se

Förekomstensmittspridning varit liten.förriskenEbola,b1.a. även om
tuberkulosresistentmikrober,blandantibiotika t.ex.resistens motav

staphylo-pneumokocker ochbakteriervanligahosoch resistens som
uppstått.problemkocker andraär som

grad gällt integ-smittskyddet har i höginomdiskussionerårsSenare
hävdastvångsåtgärder. Detinslagsmittskyddslagenritetsfrågor och av

rekommendationEuroparådetsstridersmittskyddslagen motb1.a. att
ställt bakomsig Europa-har inteSverigerättigheter.hivsmittadesom

lagensframförts synpunkterocksåharrekommendation. Det attrådets
förebyggandeeffektivtmotverkartvångsåtgärdermöjligheter till ett ar-
beträffande hiv-särskiltsjukdomarsmittsammaspridningbete mot av

infektion.
Även smittskyddsfrågor aktuali-sammanhang harinternationellai

WHOVärldshälsoorganisationenåren.deallt senasteserats mer
redo-kartlägga ocharbete medomfattandesedan länge attbedriver ett
sjuk-smittsammaoch spridningenförekomstenstatistikvisa över av

arbete medpågårEUEuropeiska unionen ettvärlden. Inomdomar i
epidemiologiskförmedlemsstaternamellannätverkupprättaatt ett

fattat någothar intesjukdomar. EU ännusmittsammaövervakning av
denbeslut dock inomsådant vänta närmastefrågan. ärbeslut i Ett att

Östersjöornrådets1996 iockså vårenanordnade etttiden. Sverige namn
medlemsländer ochför rådetssmittskyddslagstiftningexpertmöte om

Europeiska kommissionen.ochför WHOrepresentanter

Uppdraget

Allmänt

det svenskaför utvärderatillkallaskommittéparlamentarisk attEn
1988:1472 och övrigasmittskyddslagenpåmed tonviktsmittskyddet

särskiltskall kommitténsmittskyddet. Härvidtillhörförfattningar som
ekonomiskatvångsåtgärderbestämmelsernavid samtfästa vikt om

vidareuppdrag ingårkommitténssmittskyddsarbetet. Ikonsekvenser av
spridningför förhindraolika åtgärderutvärderaochkartlägga attatt av

olikaerfarenheterinternationellavarvidsjukdomar,smittsamma av
skall vidare beakta inter-Kommitténtillvara.åtgärder bör tastyper av

ochgenomgående uppmärksammaochsmittskyddssamarbetenationellt
för enskilde.denrättssäkerhetenkringanalysera frågor
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förutsättningslöst analyserautvärderingenutifrånskallKommittén
författningsreglering effek-och denföreslå förändringaroch de ettsom

framtiden.påkallar ismittskyddtivt

Smittskyddslagen

hörsmittskyddslagen 1988:1472. HitutvärderaKommittén skall att
tillämpningen dessanuvarande regler ochutvärderaanalysera och av

samhällsskyddet.med avseende på
smittskyddsläkamalandstingen ochhurskallKommittén överse

smittskyddsarbetet landstingsområdena.inomorganiseratplanerat och
ikraftträ-vilken inverkanuppmärksammassärskiltVid böröversynen

fn kommunal1991:900 medgerkommunallagendandet som enav -
organisationen smittskyddet. Kommit-haft pånämndorganisation av-

fungeraroch hur samverkanansvarsfördelningenbelysatén skall också
nämnder,smittskyddsarbetet, bl.a. ansvarigamellan inomolika aktörer

andraläkare, myndigheter ochbehandlandesmittskyddsläkare, som
sammanhangför smittskyddet. dettabetydelse Iverksamhetbedriver av

gäller för smittskyddsarbetetselcretessbestämmelserskall de utvär-som
smittskyddsläkarens myndighetsutövninggällerderas. frågor ärI som

förhållande till landstinget. övrigasjälvständig i Ismittskyddsläkaren
den nämnden.verka under ansvarigasmittskyddsläkarenfrågor skall

innebörden dessa principeroch preciseraskallKommittén över avse
ansvarsförhållan-förändrafinns anledningdet attsamt överväga om

dena.
meddelandetoch analysera hurvidareskallKommittén över avse

sammanhanget skallfungerar.och smittspåming Iförhållningsregler
behandlande läkare och andra personal-ochrelationen mellan patienten

skall kommittén särskilt beakta patien-analysenkategorier behandlas. I
eventuella ytterligaresmittskyddsarbetet och föreslåförtroende förtens

förtroendefullt samarbete mellan patient ochåtgärder för främja ettatt
myndigheter.

anmälningsförfarandet funk-och dessskallKommittén även överse
skall anmäla, vilka sjuk-frågorbl.a.tion. bör beaktasHär om Vem som

uppgifterna anmälan och tillanmälas, idomar skall vem som an-som
mälan skall göras.

för hind-fall tvångsåtgärder vidtaskan i vissaEnligt gällande atträtt
kan beslutasjukdom. Smittskyddsläkarensamhällsfarligspridningra av

och tillfälligt omhändertagande på sjukhus.tvångsundersökning omom
tvångsisole-ansöka hos länsrättenkan vidaresmittskyddsläkaren om

samhällsfarlig sjukdom. länsrättensKanring den bär smitta avav som
fattasmittskyddsläkaren beslutet tvångs-beslut fårinte avvaktas om
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underställas länsrättensomedelbartdockskallbeslutSådantisolering.
denkaraktär föringripandemycketTvångsåtgärder ärprövning. av

praktikeniåtgärderna tillämpatshurbelysaskallKommitténenskilde.
riskenbedömningobjektivtillförhållandedessa ioch analysera aven

tvångsåtgärdemaskommittén analyseraskallVidaresmittspridning.för
åtgärdernaochsmittskyddsarbetetförebyggandepå deteffekter om
uppmärk-Särskildbetydelse.epidemiologisksmittspridningminskar av

tvångsiso-denvaraktighet,tvångsisoleringensskall riktassamhet mot
erbjudasskallhjälpåtgärderochstöd-deochrättigheterlerades som
och livs-inställningändra sindennamotiveraför attisoleradeden att

skallKommitténupphöra. ävenkantvångsisoleringenföring så seatt
förbudföreläggande ochformtvångsåtgärder ide somm.m.över av
smittskyddet kanuppgifter inomkommunensfullgörnämndden som

vidta.

Övriga författningar

tillhörförfattningarövrigautvärderaskallKommittén även som
1989:301, lagensmittskyddsforordningensåsomsmittskyddet,

verk-liknandeandraochbastuklubbars.k.förbud1987:375 motom
betydelse.författningarandra ärsamheter samt avsom

andra lik-ochbastuklubbars.k.förbudgäller lagendet motNär om
lagen, ihand analyseraförstakommittén iskallverksamheternande om

bli smit-människor skyddastillleder mot attsyfte,medenlighet sitt att
sjukdomar.samhällsfarligatade vissaav

mellan smitt-samordningenbelysa hurvidareskallKommittén
lagentvångsvård,psykiatrisk1991:1128lagenochskyddslagen om

vård1988:870lagenvård ochrättspsykiatrisk1991:1129 avomom
samordnasbörhur lagarnaochfungeratfall harvissamissbrukare i

framöver.

konsekvenserEkonomiska

smitt-konsekvensernaekonomiskabeakta deskallKommittén av
uppdraget ingåroch landstingen. Ienskilda attbl.a.förskyddsarbetet

kostnaderförgällerde reglerbedömaochöversyngöra somomaven
smittskyddsskäl, kanvidtasåtgärder,förersättningoch ansesavsom

dagensutgå frånförslag skallochövervägandenKommitténsskäliga.
enskil-behandling förochvårdundersökning,kostnadsfrimedsystem

samhälls-med anledningsjukvårdenochhälso-kontaktarda av ensom
sjukdom.farlig
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spridning sjukdomarAndra åtgärder smittsammamot av

andraoch utvärdera åtgärder för för-skall kartläggaKommittén att
sjukdomar dem regleras ihindra spridning smittsamma än somav

uppmärksamma och redovisa inter-smittskyddslagen. intresseAv äratt
förolika åtgärder hindra spridningerfarenheternationella att avav

redovisningen internationella erfarenhetersjukdomar. Ismittsamma av
förhållandet mellan åtgärder för för-länders påbör olikaäven attsyn

mänskligahänsyn till de rättigheterna analy-hindra ochsmittspridning
utgångspunkter för smittskyddsarbetet bör ocksåOlika ländersseras.

belysas.
förutsättningarnaanalysera för kriminalise-skall vidareKommittén

Ävenmeddelade Förhållningsregler. för-följaunderlåtenhetring attav
straffsanktioneradinföra bestämmelseförutsättningarna att en som

skall belysas. straff-spridande hivsmitta Omuttryckligen av nyaavser
förhållandet mellanskall dessa bestämmelserbestämmelser föreslås

brottsbalkenoch straffbestämmelsema i övervägas.

Internationellt samarbete

internationella främstbeakta det samarbetet inomKommittén skall
smittskyddsfrågor. EU pågår för närvarandeInomWHO och EU i ett

fast struktur for samarbetet påbesluta smitt-arbete med att om en
liknandemedlemsländerna. samarbete pågårskyddsornrådet mellan Ett

skall följa det pågående arbetetockså och Kommitténmellan USA.EU
detta för smittskyddsarbeteoch konsekvenserna i Sverige.analysera av

Övriga frågor

genomgående arbete uppmärksamma ochi sitt analy-Kommittén skall
för den enskilde.rättssäkerheten detta sammanhangfrågor kring Isera

fasta på Sveriges internationella åtagandenbör kommittén särskilt påta
rättigheter. exempel follcrättsligt bin-området mänskliga Som påför

för enskildasbl.a. skyddet personliga integri-dande åtaganden rörsom
internationella konventionen medborgerliga ochkan dentet nämnas om

europeiska konventionen angående skyddpolitiska rättigheter och den
och de grundläggande friheternaför de rättigheternamänskliga som

1994:1219 i Sverige.dessutom gäller lagsom
utredningsuppdraget böravgränsning inteDen angettssomav ses

uteslutas det under utredningsarbetetabsolut. kan inte visarDet attsom
behandla andra frågor betydelse försig nödvändigt också smitt-att av
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läggadetta ochoförhindradfallså göraKommittén i attskyddet. är
frågor.sådanaiförslagfram även

Straff-till del beröruppdrag visskommitténsbakgrundMot attav
Tvångspsykiatrikommitténoch1994:04Juansvarsutredningen

ock-Samråd skallutredningar.dessamedskesamrådskall1995:11S
verketuppdragdetanledningjordbruksverk medmed Statensså ske av

fall kom-1980:369. deIepizootilagenfått översyngöraatt aven
domstolarnahandläggningen iochdomstolsprövningenmittén berör

Domstolsverket.medskedelendensamrådskall i
kommittéertill samtligadirektivregeringensgällerkommitténFör

1994:23 ochåtaganden dir.offentligautredaresärskildaoch prövaatt
1992:50. Förslagetdir.konsekvenserregionalpolitiskaredovisaatt

kon-jämställdhetspolitiskaderedovisninginnehållaskall också aven
ochbrottslighetenförkonsekvensernaoch1994:124dir.sekvenserna

1996:49.dir.arbetetbrottsförebyggandedet
december 1998.den 31skall redovisasuppdragKommitténs senast

Socialdepartementet
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särskildaochreferensgrupperKommitténs

deltagarförteckningarutfrågningar -

IreferensgruppideltagareFörteckning över

StockholmCity,iBehandlingsgmppenpsykolog,Bertling,Ulla
ordförande i ProgramgruppenochsmittskyddsläkareFredlund,Hans

tuberkulosfor
universitetInstitutionen Umeåpsykiatri,förprofessor,Jakobsson,Lars

sjukhusHuddinge43,Hudkliniken ILidbrink, docent,Peter
Stockholmsinstitutionen,Sociologiskaprofessor,Vägerö,Denny

universitet

referensgruppideltagareFörteckning över

ConvictusHeijbel,Claes
Oasenallow,Amadou J

Ark/Röda KorsetNoaksStiftelsenMorfeldt,Jan-Olof
AIDSLäkarePehrson, motPehr-Olov

likaberättigandesexuelltförRiksförbundetSvéd,George

kommitténsviddeltagareFörteckning över

oktober 1997den 29utfrågningsärskilda

sjukhushygienochsmittskyddsfrågorangående
Uppsalasjukhuset iAkademiskaöverläkare,Hambraeus,Anna

itillika sekreterareDanderyds sjukhus,infektionsläkare,Johan Struve,
verksamhetsjukhushygieniskutvärderingSocialstyrelsens av
utvärderingSocialstyrelsensisekreterarefil. lic,Wahren,Håkan av

verksamhetsjukhushygienisk
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Förteckning deltagare vid kommitténsöver

särskilda utfrågning den oktober29 1997

angående smittskyddsfirågor vid smittsamma
sjukdomar sprids till människor frånsom

objekt eller djur

Yvonne Andersson, epidemiolog, Smittskyddsinstitutet
Bengt Berglund, Livsmedelsverketjurist,
Anders avdelningschef,Engvall, Zoonoscentrum
Olle Sillfors, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Sigtuna kommun
Nils Svensson, smittskyddsläkare, dåvarande Skaraborgs läns landsting

Förteckning deltagare vid kommitténsöver

särskilda utfrågning den december4 1997

angående medicinsk-etiska frågor

Lars Jacobsson, professor, förInstitutionen psykiatri, Umeå universitet
Nilstun,Tore docent, Institutionen för medicinsk etik, Lunds universitet

Torbjörn Tännsjö, professor, Institutionen för praktisk filosofi,
Göteborgs universitet

Ygf .
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