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Sammanfattning

det svenska smittskyddet
att utvärdera
och övriga författningar
som hör till
på smittskyddslagen
med tonvikt
I uppdraget har ingått b1.a. att kartlägga och utvärdera olismittskyddet.
Ensjukdomar.
spridning av smittsamma
ka åtgärder för att förhindra
b1.a.
bestämvid
särskild
vikt
fasta
skall kommittén
ligt direktiven
för den
och frågor kring rättssäkerheten
tvångsåtgärder
melsema
om
uppdrag. En särskild fråga
enskilde utgör en central del av kommitténs
tvångsisolerats.
för dem som
har rört situationen
och samhar mot bakgrund av detta sökt införskaffa
Utredningen

Kommittén

har haft

i uppdrag

för belysning
kunskapsunderlag
av
som möjligt
effekter
och
lagens
bestämmelser
smittskyddslagens
tillämpningen
av
av åtFör att få ett allsidigt underlag för utvärdering
för smittskyddet.
uppmärksamsärskild
också
har
smittspridning
gärder för att förhindra
beteendevetenskaplig
natur. Flera vetenskapliga
frågor
het givits
manställa

studier

ett så gott

har gjorts

av
i syfte att belysa b1.a. orsakerna

till

att människor

ut-

sätter sig för smittrisk.
har också gjort en särskild genomgång av de fall som
Kommittén
i prinhar visat att tvångsisolering
Kartläggningen
rört tvångsisolering.
huvuddet
och
hivpositiva
beträffande
att
tillgripits
har
cip uteslutande

sakligen
brukare
utländsk

såsom narkotikamisssig om socialt utsatta människor,
och
med psykisk störning,
av
eller människor
om människor
i vissa fall
Vidare har framgått att tvängsisoleringen
härkomst.
rört

i något fall upp till sju år.
sig över mycket långa tidsperioder,
etiska och principiella
vilka
vid
vikt
har lagt stor
Kommittén
smittskyddslagstiftningen.
för
utgångspunkter
som skall ligga till grund
måste
innebär att smittskyddsarbetet
etiska överväganden
Kommitténs
sträckt

där principerna
människosyn
om alla
i en humanistisk
vara förankrat
och
värdighet
människans
enskilda
den
lika värde samt
människors
Även
smittskydmed
syftet
är viktiga inslag.
självbestämmanderätt
om
sjukdomar och inte primot smittsamma
det är att skydda befolkningen
att vårda den enskilde som drabbas av en sjukdom talar den humaför en större
uppfattning
enligt kommitténs
människosynen
nistiska
såsom
individen
för
tydlighet
när det gäller respekten och skyddet
till uttryck i b1.a. FN:s allmänna förklaring
detta kommit
om mänskliga

märt
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rättigheter

1948

Smittskyddslagen

vad som är fallet enligt nuvarande smittskyddslag.
- än
måste vidare tydligare
markera att tyngdpunkten

smittskyddsarbctet

skall

Läkar-patientrelationen

på det frivilliga

ligga

förebyggande

1999:51

i

arbetet.

är härvid

betydelse.
Ett förhållav särskild
sig på samarbete och förtroende överensstämmer

ningssätt

som grundar
också bättre med de förhållanden
Allt

som råder i praktiken.
början har särskild uppmärksamhet

sedan hivepidemins

hivinfektion.

kommitténs

Enligt

uppfattning

bör,

ägnats

bakgrund

mot

av
som nu råder, särreglering
av denna
sjukdom upphävas så långt det är möjligt
och man bör sträva efter en
och tolerant syn på de smittade. Kommittén
föreslår därmer realistisk
för flera ändringar
Emellertid
är det i nuläget
som går i denna riktning.
bl.a. den epidemiologiska

inte möjligt

att helt

situation

avskaffa

samtliga

särbestämmelser.

Sålunda

före-

slår kommittén
las liksom

till anonym hivprovtagning
skall behålatt möjligheten
de s.k. kodade anmälningarna
för den epidemiologiska
över-

vakningen.
Förslaget

till ny smittskyddslag
inleds med en ny målparagraf
vari
för
alla
respekt
utgångspunkten
människors
lika värde
om
om
och enskildas
för smittskyddet
integritet.
riktlinjer
I allmänna
anges
bland annat att smittskyddsåtgärder
skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet
och inte får vara mer långtgående än som är försvarerinras

ligt med hänsyn till faran för andra människors
Smittskyddslagen
smittsamma

skall

även fortsättningsvis

dock

sjukdomar

hälsa.

med undantag

i princip

omfatta

alla

för sådana

som utgör
bestämmelser

enhälsa. Lagens
mot de smittades
om
skyldigheter
föreslås
att vidta åtgärder, t.ex. att bedriva smittutredning,
Enanpassas bättre till det verkliga behovet för de olika sjukdomarna.
dast ett ringa

ligt förslaget

hot

begränsas

möjligheterna

till

tvångsåtgärder

till

vissa sjuk-

domar

som utgör ett större och mer allvarlig hot mot befolkningens
Dessa
benämns allmänfarliga
smittsamma sjukdomar.
sa.
Beträffande
de enskilda
individemas
ansvar anser kommittén

häl-

att
och
så
långt
bör
möjligt
att
vidta
vara
var
en
rimliga
för att skydda såväl sig som andra mot att
försiktighetsmått
utsättas för risk att smittas av allvarliga
smittsamma
sjukdomar.
Kommittén föreslår därför en särskild bestämmelse
som framhåller
vars och

utgångspunkten

måste

sjukdomar.
Samens ansvar för att förebygga spridning av smittsamma
tidigt anser kommittén
att den som bär på eller misstänker
sig bära på
en smittsam sjukdom har ett särskilt ansvar. Med hänsyn härtill bör den
enskilde smittade även fortsättningsvis
ha en lagfäst skyldighet
att vidta
de åtgärder han eller hon kan för att skydda andra mot smitta. Någon
särskild

enligt

sanktion

förslaget

mänfarliga

föreslås

samtliga

smittsamma

dock

inte.

smittsamma

sjukdomarna

Nu

berörda

sjukdomar.

bestämmelser

gäller

Beträffande

de all-

bör den enskilde

smittade

dess-
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i
att informera
en person som han eller hon kommer
utom ha skyldighet
Vid
de
uppkommer.
smittöverföring
med att risk för
sådan kontakt
sjukdomarna och för sådana sjukdomar där
smittsamma
allmänfarliga
skäl att vidta särskilda åtgärder för att
enskildes skyldighet att uppsöka läkaden
bör
smittspridning
förhindra
behållas.
medverka vid smittspårning
re och låta sig undersökas samt
I den mån det ställs krav på den enskilde bör det också föreligga en

epidemiologiska

det föreligger

att genom stöd eller annan hjälp göra det möjatt ta sitt ansvar. Särskilt vid svåra långvariga
ligt för den enskilde
visat vikten av att den smitsjukdomar har kartläggningen
smittsamma
tade får tillgång till olika former av psykosocialt stöd samt att problem
enskildes möjlighet
att medverka till att försom har betydelse för den
föreKommittén
uppmärksammas.
tidigt
hindra vidare smittspridning
att den
framgår av smittskyddslagen
slår därför att det uttryckligen

skyldighet

för samhället

stöd om det behövs av smittframgå
föreslås
att den som bär på en allskyddsskäl. På samma sätt
behov
i
och
sjukdom
smittsam
mänfarlig
av särskilda behandsom är
skall ermissbruksproblematik,
lingsinsatser,
t.ex. för en underliggande
bjudas detta om det behövs av smittskyddsskäl.
och att bedriva
Läkares skyldighet att genomföra läkarundersökning
smittade

erbjudas

skall

kvarstår

smittspårning

smittskyddslagen
sjukvårdspersonal
för läkaren

heten
mar

anmäla

psykosocialt

i förslaget.

Kommittén

föreslår

emellertid

att

för annan hälso- och
även uttryckligen
ger möjlighet
behålls
skyldigVidare
smittspårning.
att bedriva
sjukdosmittsamma
särskilt
angivna
beträffande
att

inträffat

sjukdomsfall

till

smittskyddsläkaren

och

Smitt-

från gällande smittskyddslag
Detta skall till skillnad
verifierade
fall av de aktuella
inte
misstänkta
ännu
även
men
anmälan till
särskild
längre
dock
inte
göra
skall
Läkaren
sjukdomarna.
kommunen
inom
över miljötillsyn
nämnd som utövar
den kommunala

skyddsinstitutet.
omfatta

istället
föreslår
Kommittén
att smittskyddsläkaren
eller den kommun
myndigheter
de
underrätta
skall
så
påkallat
är
när
eller djur.
vidtas
objekt
mot
smittskyddsåtgärder
som ansvarar för att
föreslås att
och
läkaren
patienten
mellan
I syfte att stärka relationen
skall
Läkaren
läkaren inte längre skall meddela s.k. förhållningsregler.
och hälsoskyddet.

och praktiska råd rörande vad den
att ge medicinska
Skyldigheten
smittspridning.
vidare
undvika
för
smittade bör iaktta
att
iakttar de
smittade
inte
den
då
att göra anmälan till smittskyddsläkaren
smitta eller
försiktighetsåtgärder
som krävs för att skydda andra mot
behöver
behålls. Emellertid
behandling
inte följer anvisad medicinsk

dock ha skyldighet

inte göra anmälan om han eller hon bedömer att patienten kan
få det stöd som behövs för att ändra sitt beteende genom läkarens egen
försorg. Läkaren föreslås vidare vara skyldig att i vissa fall underrätta

läkaren
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en till den
smittas.

smittade

ovetande

för tvångsätgärder

Förutsättningarna
relse med nuvarande

begränsas

ställs

närstående

är utsatt

som

för

skärps och preciseras

smittskyddslag.

risk

att

i jämfö-

Utöver

att gruppen av sjukdomar
bl.a. ett uttryckligt
tvångsundersökning
påtaglig risk för andra att smittas. Vidare

beträffande

krav på att det skall föreligga
skall beslut om tvångsundersölming
efter ansökan från smittskyddsläkaren.
benämns

i förslaget

isolering

får enligt

kommitténs

förslag

i fortsättningen

fattas av domstol
mot den enskildes vilja
oberoende
av samtycke. Sådan isolering
endast äga rum i mycket speciella undan-

Isolering

oberoende av samtycke föreslås också en
yttersta tidsgräns. Isolering oberoende av samtycke skall få äga rum under högst tre månader men kan dock i vissa fall förlängas till ytterligare
Härefter
skall isoleringen
upphöra. Beslut om isolering
tre månader.
oberoende
skall
samtycke
fattas av domstol.
fortsättningsvis
även
av
Vid särskilt akuta situationer
kan smittskyddsläkaren
dock besluta om

tagssituationer.

tillfällig

För isolering

lens prövning.

rigare

Beslutet

isolering.

Kommittén

skall
föreslår

inom

två dagar underställas

vidare

att möjligheter

införs

domstotill

lind-

tvång

oberoende av samtycke, nämligen
än isolering
i form av
särskilda föreskrifter
för den enskilde. Sådana föreskrifter
skall ta sikte
på åtgärder som kan påverka ett smittfarligt
beteende t.ex. psykologkontakt

eller behandling

för missbruksproblematik.

Beslut
skrifter

som rör isolering oberoende
skall, oberoende av sjukdom,

av samtycke
inte omfattas

eller särskilda

före-

av sekretess. Detta
med vad som gäller i fråga om andra beslut om friöverensstämmer
hetsberövanden,
tvångsvård.
t.ex. beslut om psykiatrisk
En utgångspunkt
för kommittén
är att isolering oberoende av sam-

tycke inte får beslutas
i frivillig

form.

om inte den enskilde erbjudits adekvata åtgärder
För att säkerställa
vård- och stödinsatser,
att frivilliga

enligt t.ex. socialtjänstlagen
1980:620
och service till vissa funktionshindrade,

eller lagen 1993:387
kommer

till

om stöd
stånd föreslås där-

för att berörd

får möjlighet
tillsynsmyndighet
att utfärda föreläggande
huvudmannen
inom en viss tid skall föranstalta
om att
om de insatser
Föreläggandet
får förenas med
som behövs från smittskyddssynpunkt.
vite. Detta gäller både åtgärder som föregår isolering och åtgärder
som
gör det möjligt
att avsluta isoleringen.
Kommitténs
och utvärdering
kartläggning
av de olika insatserna och
aktörernas

åtgärder

fungerande

och

att

visar

att smittskyddsarbetet
smittskyddsorganisationen

huvudsakligen
i stort

fungerar

är väl
bra.

Utvärderingen

förändger inte anledning att göra några grundläggande
ringar av nuvarande
eller ansvarsfördelning.
organisation
Landstingen,
med smittskyddsläkama
och de behandlande
läkarna, skall således ha
ansvaret

för

smittskyddet

och

för

att behövliga

smittskyddsåtgärder
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med undantag

vidtas
vilka

som riktar sig mot objekt och djur, för
har ansvaret. För att klarare avgränsa ansvaret
i första hand skall reglera
att smittskyddslagen
smitta
sprids från person till
förhindra
till att
att
för åtgärder

bl.a. kommunerna

föreslår

åtgärder

kommittén

som syftar
Enligt kommitténs

person.
ras i annan lagstiftning,

skall objektrinriktade

förslag

såsom livsmedelslagen

åtgärder regle-

och miljöbalken.

Kom-

sällmunens ansvar
bestämmelserna
i
I
princip
är
skapsdjur som innehas av privatpersoner.
berörda lagar tillräckliga
men för att bl.a. klargöra rättsläget föreslår
bestämmelser
införs i miljöbalken.
kompletterande
kommittén
vissa
att
och
bestämmelser
också
vissa
föreslår
Kommittén
om samverkan
för

smittskyddsåtgärder

samråd med bl.a. smittskyddsläkaren.
i betänkandet
framhåller
Kommittén
roll

djur

begränsas

till

centrala

smittskyddsläkarens

föreslår

Kommittén

i smittskyddsarbetet.

mot

bestämmelser

som
och
lättar för landstingen
att samverka om smittskyddsläkaren
till landstingets
i förhållande
passa antalet smittskyddsläkare
för beslut om tvångsåtgärder
Med undantag
anser kommittén

huvudsakliga

nuvarande

smittskyddsläkarens

skall
Smittskyddsläkaren
leda och organisera smittskyddet
ändras.

tillse

åtgärder vidtas.

att behövliga

arbetsuppgifter

således även fortsättningsvis

underatt anbehov.
inte

bör

att
för-

planera,
och bl.a.

samt följa smittskyddsläget
föreslår dock vissa ytterKommittén

skall enligt förslaget ha en uttryckenskilde
får det stöd eller den vård som
den
lig skyldighet
att bevaka att
Underlåter
ansvarig huvudman
att
erfordras
från smittskyddssynpunkt.
anmäla förstöd eller vård skall smittskyddsläkaren
erbjuda erforderligt

ligare uppgifter.

hållandet

till

Smittskyddsläkaren

berörd

tillsynsmyndighet.

Smittskyddsläkaren

skall vidare

infektios.k. vårdrelaterade
för att förhindra
bevaka att åtgärder
eller i
ner. Brister den som ansvarar för åtgärden i nu nämnt avseende
och, om rättelse
påpeka bristerna
andra fall skall smittskyddsläkaren
Smitttill berörd tillsynsmyndighet.
inte äger rum, anmäla förhållandet
vidtas

rätt att överta elen uttrycklig
ler överlåta
ett smittspårningsärende
om den som ansvarar för smittsätt.
inte fullgör detta på ett tillfredsställande
spåmingen
och uppföljningen
styrningen
Beträffande
den nationella
av smitt-

skyddsläkaren

får också enligt

förslaget

när det
att brister idag föreligger
och utvärdering
uppföljning
till nationell
gäller möjligheter
av smittanalyser eller bebl.a. avseende samhällsekonomiska
skyddsarbetet,

skyddsarbetet

konstaterar

kommittén

och effekter på smittskyddsläget.
av åtgärdernas effektivitet
arbete
inleds för att utveckla metoder
därför
föreslår
Kommittén
att ett
Vidare
och utvärdering.
uppföljning
och rutiner
för sådan nationell
skall ha ett uttryckligt
föreslår kommittén
att Socialstyrelsen
ansvar för

dömningar

den nationella

samt att Socialstyrelsen
av smittskyddet
skall ha tillsyn över smittskyddet.

samordningen

även fortsättningsvis
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då någon

sanktioner

smittat eller utsatt
varit
annan för risk att smittas av smittsam sjukdom har det uteslutande
Kommitténs
har visat att flera
kartläggning
fråga om hivinfektion.
bestämmelser
vid
problem finns rörande tillämpningen
av brottsbalkens
åstadkomma
och
förutifrågavarande
gärningar. För att
en mer enhetlig
sebar rättstillämpning
på området
att en särskild
anser kommittén
När det gäller

straffrättsliga

bör

sjukdom,

smittsam

i brottsbalken

införas

straffbestämmelse

allvarlig

orsakande

rörande

överförande

Enligt

av smittfara.

av
bestämmel-

sen kan den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utsätter någon för fara
sjukdom dömas till fängelse i högst fyra år.
att smittas av livshotande
till att enbart
Någon anledning att begränsa en sådan straffbestämmelse
föreslår också att sekretessfinns inte. Kommittén
avse hivinfektion
skall ändras så att sekretessen inte hindrar hälsolagens bestämmelser
och sjukvårdspersonalen
att lämna de uppgifter som behövs till åklamisstanke
om att en person begått sågare och polis då det föreligger
eller annat
dan gäming som avses i den föreslagna straffbestämmelsen
eller försök därtill.
smittöverföring
som innefattar
beträffande
undersökning
1988:1473
Lagen
om

brott

brottmål

föreslås

allvarliga

utvidgas

smittsamma

I kommitténs

1987:375

så att den blir tillämplig

sjukdomar,

uppdrag

om förbud mot
Enligt kommitténs

samheter.
totalförbud
Kommittén

kompletterande

därför

uppfattning
att lagen

verksamhet.

tillämpas

upphävs.

i ordningslagen

som enligt ordningslagen
beträffande
anmälningsskyldighet
skall kunna

är det är svårt att hävda att ett

i dag är motiverat

pande kan äga rum i det enskilda fallet
föreligger.
t.ex. risk för smittspridning

förbud,

hepatit B och C.

också att göra en översyn
av lagen
och andra liknande verks.k. bastuklubbar

bestämmelser

regler

i

ingår

bastuklubbar-na

mot
föreslår

nämligen

HIV-smitta

även vid vissa andra

av smittskyddsskäl.
I stället föreslås vissa

1993:

Förändringarna

gäller för offentliga
till

1617

om förhållandena

så att ingriär sådana att

innebär

att de

tillställningar,

bl.a.

polismyndighet,

i fråga om s.k. bastuklubbar

upplösning

och

och liknande
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Inledande

bestämmelser

Samhällets

Smittskydd

1 § Samhällets
värde

skall

smittskydd

och enskildas

mot spridning

1999:000

följande.

föreskrivs

Härigenom

smittskyddslag

till

Förslag

l

integritet

av smittsamma

med respekt

för alla människors

befolkningens

tillgodose

behov

lika

av skydd

sjukdomar.

avses i denna lag, om inte annat anges,
och som
till eller mellan människor
överföras
alla sjukdomar
som kan
kan innebära ett inte ringa hot mot de smittades hälsa.
sjukdomar avses sjukdomar som kan
smittsamma
Med allmänfarliga
innebära
och som kan vara livshotande,
mellan människor
överföras
2 § Med

smittsamma

långvarig

sjukdom

sjukdomar

eller

svårt

lidande

eller

medföra

för den som smittas. Regeringen
sjukdomar som avses.
vilka
om

konsekvenser
skrifter

andra

meddelar

allvarliga

närmare

före-

avses åtgärder som syftar till att hindra
Om inte annat anges avses ensjukdomar.
spridningen
av smittsamma
dast åtgärder som riktar sig till människor.
och
Bestämmelser
som rör djur, livsmedel
om smittskyddsåtgärder

3§

Med

smittskyddsåtgärder

andra objekt

epizootilagen
nella

finns i miljöbalken

1980:369,

1998:808,
1683

1971:511,

om bekämpande av salmopå djur, m.m.
provtagning
om

lagen 1983:738

hos djur och lagen 1992:

livsmedelslagen

SOU
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Allmänna

för smittskyddet

riktlinjer

skall

Smittskyddsåtgärder

4§

1999:51

bygga

på vetenskap

och beprövad

erfa-

med hänoch fâr inte vara mer långtgående än som är försvarligt
Åtgärder
enskilde
människors
hälsa.
den
som
syn till faran för andra
står till buds.
motsätter sig får endast vidtas om inga andra möjligheter

renhet

5 § Insatser

inom

smittskyddet

Den som är verksam
och erfarenhet.

inom

skall vara av god kvalitet.
skall ha lämplig
smittskyddet

kompetens

skall värna både om skyd6 § Den som är verksam inom smittskyddet
bär
på en smittsam sjukdom, så att
och om dem som
det för osmittade
de senare får det stöd och den vård som behövs från smittskyddssynpunkt.

Ansvaret

smittskyddet

för

Socialstyrelsen

7§

nell nivå.
effektivt

Styrelsen

på natioav smittskyddet
ansvarar för samordning
skall ta de initiativ
ett
som krävs för att upprätthålla

smittskydd.

Smittskyddsinstitutet
det epidemiologiska

skall som expertmyndighet
följa och analysera
och internationellt
och föreslå åtläget nationellt

för en effektiv

gärder

funktion

av landets

Smittskydd.

vidtas
smittskyddsåtgärder
landsting
svarar för att behövliga
i
i den mån annat inte följer av bestämmelser
landstingsområdet,

8 § Varje
inom

denna lag.
som sägs i denna lag om landsting
inte
ingår i ett landsting.
som
Vad

gäller

också

en kommun

det finnas en eller flera smittskyddsläkare.
kan dock träffa överenskommelse
om att samSamtliga samverkande
landsting skall då
verka om smittskyddsläkare.
bidra till finansieringen
av verksamheten.

9§

I varje

Två eller

landsting

flera

skall

landsting

En smittskyddsläkare
hälso-

och sjukvårdslagen

skyddsläkarens

utses av en sådan nämnd som avses i 10 §
I frågor som inte gäller smitt1982:763.

myndighetsutövning

skall denne verka under nämnden.
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10 § Myndigheter

inom

skall

smittskyddet

samverka

med andra berör-

för att förebygga
läkare och annan sjukvårdspersonal
da myndigheter,
sjukdomar.
och begränsa utbrott eller spridning av smittsamma

att förebygga

Skyldighet
11 § Var

åtgärder

smittspridning

och en bör genom uppmärksamhet och anvisade försiktighetssjukdomar förhindtill att spridning av smittsamma
medverka

ras.
12 § Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär
sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder han
på smitta av en smittsam
eller hon kan för att skydda andra mot smitüisk.
smittDen som vet att han eller hon bär på smitta av en allmänfarlig
eller
märmiskor
han
andra
informera
skyldig
sjukdom
att
är
som
sam
risk
för
smittoöverbeaktansvärd
med
att
hon kommer
i sådan kontakt

föring

kan uppkomma.

Smittskyddsverksamheten

Information

och förebyggande

13 § Landstinget,

och under

åtgärder
landstinget

skall

smittskyddsläkaren,

tillse

att enskilda som löper risk att utsättas för smitta som kan hota deras liv
och råd om hur de bör skydda sig mot
eller hälsa nås av information
smitta.
och annan hälso- och sjukvårdspersonal
som är verksam
skall vid behov ge patienterna upplysningar
om mesjukdomar.
toder för att förebygga smittsamma

14§

inom

Läkare

smittskyddet

Rapportering

av sjukdomsfall
läkare

15 § Varje

skall

och epidemiologisk

i sin hälso-

och sjukvårdande

på förekomsten
av smittsamma
åtgärder som skäligen kan lqävas.
eller behandlar
En läkare som undersöker

uppmärksam

benämns

behandlande

läkare.

övervakning
verksamhet

sjukdomar
någon

och vidta

vara
de

denna

lag

enligt
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som i sin verksamhet
smittsam sjukdom som
påkallar smittskyddsåtgärder
16 § Läkare

är föremål

för nationell
detta till

skall rapportera

eller

misstänker

konstaterar

fall

eller

behandling

utöver

av patienten
uppföljning

epidemiologisk
smittskyddsläkaren
och till

i det län där den anmä-

Smittskyddsinstitutet.

lande läkaren har sin yrkesverksamhet
Är fråga
om sjukdom enligt l skall anmälan ske ofördröjligen.
enligt första stycket gäller även läkare
Anmälningsskyldighet

milqobiologiskt

vid

laboratorium

analys

av

misstänker

eller

vid

finner

som
läkare som i samband med obduksådan
sjukdom
samt
av
fall av sådan sjukdom.
eller konstaterar
tion misstänker
fall anmälan
enligt
föreskrifter
meddelar
Regeringen
om i vilka
ske.
första stycket l och 2 skall
smittämne

17 § En anmälan

enligt

den smittades
den sannolika
de sannolika

16 § skall innehålla

namn, personnummer
smittkällan,

uppgifter

om

och adress,

smittvägama,

samt
som läkaren vidtagit för att hindra smittspridning
andra uppgifter av betydelse för smittskyddet.
får föreskriva
Regeringen
att uppgifter som avses i första stycket l
vissa sjukdomar.
och 2 inte skall lämnas i anmälan beträffande
de åtgärder

18§

Regeringen

eller

myndighet

regeringen

får meddela

bestämmer

närmare föreskrifter
om anmälan enligt 16 § samt om undantag från anenligt 16 § första eller tredje stycket såvitt avser
mälningsskyldigheten
viss sjukdom, viss uppgift i anmälan eller till vilka anmälan skall göras.

Utredning

av sjukdomsfall

Läkarundersökning
19 § Den som vet eller har anledning att befara att han eller hon bär på
sådan smittsam
sjukdom som avses i 22 § är skyldig att utan dröjsmål
och ta de prover
söka läkare och låta läkaren göra de undersökningar

föreligger.
som behövs för att konstatera om smittsamhet
En läkare som finner anledning
att anta att en patient
smittsam sjukdom som avses i första stycket skall skyndsamt
patienten och ta de prov som behövs.
Om patienten
inte

samtycker

dröjligen

anmäla

smittsam
antas bära på en allmänfarlig
och provtagning
skall
till undersökning
förhållandet

till smittskyddsläkaren.

bär på en
undersöka

sjukdom
läkaren

och
oför-
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bära på en allmänfarlig
som med fog kan misstänkas
undersökning
den
sig
sjukdom motsätter
smittsam
som behövs för att
kan länsrätten
på ansökan av
föreligger
konstatera
om smittsamhet
Beslut om sådan unbesluta om läkarundersökning.
smittskyddsläkaren

20§

Om någon

kan smittas.
att andra människor
får inte förekomma
Vid undersökningen
annat än obetydligt
men.
Den läkare som utfört

smittskyddsläkaren

medför

om ovissheten

får endast meddelas

dersökning

ingrepp
skall

undersökningen

påtaglig

risk för

som kan förorsaka

omedelbart

underrätta

av denna.

om resultatet

smittsam sjukdom byför en allmänfarlig
21 § Om den som undersökts
behandlingsansvaläkare
skall
den
övertar
läkare,
ter behandlande
som
behandlande
läkaren och smittden tidigare
underrätta
ret omedelbart

skyddsläkaren

om detta.

Smittspåming
eller finner anledning
läkare konstaterar
att
en behandlande
smittsam
allmänfarlig
smittats
har
undersökt
patient
anta att en
av en
bör utredas
sjukdom eller en annan smittsam sjukdom vars smittvägar
sjukvårdshälsooch
skäl skall läkaren eller annan
av epidemiologiska
från patipersonal med särskild kompetens aktivt söka få upplysningar
22 § Om

enten om Vem som kan ha överfört smittan och om andra personer som
eller
från djur, livsmedel
kan ha smittats. Om smitta kan ha överförts
hälsooch
sjukvårdsläkare eller arman
andra objekt skall behandlande
Om

upplysningar

söka fä erforderliga

personal

den

som

enligt

stycket

första

från patienten
ansvarar
anledning

för

om detta.
smittspåming

på

anta att andra persogrund av uppgifter
underrättas
om att de kan ha
ner kan ha smittats skall han tillse att dessa
smittats av sjukdomen och anmodas att uppsöka läkare.
från patienten

Regeringen

meddelar

närmare

finner

föreskrifter

om vilka

sjukdomar

som

avses i denna paragraf.
23 § Den som vet eller har anledning att befara att han eller hon bär på
en smittsam sjukdom som avses i 22 § är skyldig att lämna de upplysningar han eller hon förmår om vem som kan ha överfört smitta och om
andra personer som kan ha blivit smittade. Om smitta kan ha överförts
eller andra objekt är han eller hon skyldig att lämna
skall lämnas till den behandlande
Uppgifterna
detta.
om
med särskild komoch
sjukvårdspersonal
hälsoeller till annan

från djur,

livsmedel

upplysningar
läkaren

petens. I förekommande
läkaren.

fall

skall

uppgifter

lämnas

till

smittskydds-
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läkare eller annan hälso- och sjukvårdsperso24 § Om en behandlande
i ett enskilt fall finner att han inte
nal som har ansvar för smittspårning
på tillfredsställande
sätt, skall
har möjlighet
att fullgöra smittspåmingen
han

underrätta

överta

eller

räcklig

smittskyddsläkaren

överlämna

kompetens

om

detta.

smittspåmingsärendet

och erfarenhet.

Smittskyddsläkaren

annan person
får också
Sådant överlämnande

finner att smittspåmingen
om smittskyddsläkaren
sätt.
utförs på ett tillfredsställande

får

med till-

till

i ett enskilt

fall

ske
inte

enligt 22 § andra stycket om misstanke
25 § Om en person underrättats
smittsam sjukdom
att han eller hon kan ha smittats av en allmänfarlig
och han eller hon inte utan dröjsmål låter sig undersökas av läkare skall
den som enligt 22 § första stycket ansvarar för smittspåmingen
till smittskyddsläkaren.
dröj ligen anmäla förhållandet

oför-

Råd och stöd
26 § Den som bär på eller misstänks bära på en smittsam sjukdom som
läkai denna lag skall av den behandlande
omfattas av bestämmelserna
råd
medicinska
och
praktiska
utformade
om hur
ren ges individuellt
Råden kan
hon skall undvika
att utsätta andra för smittrisk.
läkaren,
i hemisolering
med
hygien,
kontakter
undersöktes
den
avse
livsföring
övrigt.
i
skolgång
arbete
och
samt
met,
stöd för att kunna hantera sin
Den som är i behov av psykosocialt
skall erbjudas detta. Sådant
eller för att ändra sin livsföring
sjukdom
han eller

läkaren
ges av den behandlande
särskild
kompetens.
med
sjukvårdspersonal
stöd kan

eller

av annan

hälso-

och

läkaren får veta eller har anledning att befara
smittsam sjukdom inte iakttar
att en patient som bär på en allmänfarlig
för
krävs
de försiktighetsåtgärder
mot
att skydda andra människor
som
till
smittskyddsläkaren.
Antnäsmitta skall läkaren anmäla förhållandet

27 § Om den behandlande

lan behöver

dock

Anmälan

sjukdom

enligt

om läkaren bedömer att patienten kan få
för att ändra sitt beteende genom läkarens egen

inte göras

det stöd som behövs
försorg.

första

om det finns

skall också göras vid annan smittsam
risk för smittspridning.

stycket

särskild

SOU 1999:51
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Vård och behandling
smittsam sjukdom skall erbjudas
28 § Den som bär på en allmänfarlig
finns
för
den vård och behandling
att eliminera eller minska risken
som
för smittspridning.
Om den enskilde är i behov av särskilda behand-

lingsinsatser
erbjudas
29 § Om

för att förändra

ett smittfarligt

beteende

skall

detta också

honom.
den behandlande

läkaren

konstaterar

eller

har anledning

att

smittsam sjukdom inte
att en patient som bär på en allmänfarlig
och detta innebär en smittrisk
för
behandling
följer anvisad medicinsk
till smittskyddsläkaandra människor
skall läkaren anmäla förhållandet

befara

behöver dock inte göras om läkaren
ren. Anmälan
kommer att följa behandlingen.
ten i fortsättningen

bedömer

att patien-

läkare får veta eller har anledning att befara
30 § Om en behandlande
smittsam sjukdom underlåtit
att en patient som bär på en allmänfarlig
någon närstående om sjukdomen och läkaren bedömer att
att informera
risk att smittas skall läkaren underrätta den närstående om smittrisken
och hur den kan förebyggas.
får smittskyddsläkaren
skäl föreligger
efter anmälan
Om särskilda

denne löper påtaglig

från behandlande

läkare

fullgöra

underrättelseskyldigheten

enligt

första

stycket.

Innehåll

i anmälan

m.m.

31 § I en anmälan enligt 19 § tredje stycket, 25
27 § eller 29 § skall
den behandlande
den
smittades
eller
läkaren ange
misstänkt
smittades
och adress samt andra uppgifter
namn, personnummer
som bedöms
fortsatta åtgärder. En
vara av betydelse för smittskyddsläkarens
anmälan enligt 19 § tredje stycket eller 25 § skall alltid innehålla uppläkaren grundar
gift om de omständigheter
på vilka den behandlande

kunna

sin misstanke

om smitta.

32 § Om någon

smittsam sjukdom tas
som för smitta av en allmänfarlig
eller med tvång på en annan vårdinrättpå en kriminalvårdsanstalt
ning, skall den läkare som där ansvarar för hälso- och sjukvården underrättas

läkaren om smittan och om de medicinska
av den behandlande
och praktiska
råd till undvikande
av vidare smittspridning
som givits
till den intagne enligt 26

2 19-0619
Smittskydd
delA
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inte tas om hand på ett sådant sätt att smittspridning
skall den ansvarige läkaren underrätta smittskyddsläka-

Kan den intagne
kan förhindras,
ren om detta.

Isolering

m.m.
för isolering

Förutsättningar

smittsam sjukdom får
av den som bär på en allmänfarlig
ske oberoende av den enskildes samtycke om
eller smittar på ett sådant sätt att
sjukdomen
är starkt smittsam
samt sjukdomen befinmänniskor
har svårt att skydda sig mot smittrisk

33 § Isolering

skede,
ner sig i ett smittsamt
2. den enskilde har erbjudits

det psykosociala

stöd och den vård el-

form,
i frivillig
som behövs från smittskyddssynpunkt
den
enskilde
inte
framgår
klart
är beomständigheterna
det av
att
underkasta sig de åtgärder som krävs för
redd eller i stånd att frivilligt
minska risken för spridning
att hindra eller så långt som möjligt
av
sjukdomen,
samt
kan smittas om inte
4. påtaglig risk föreligger
att andra människor
ler behandling

isolering

sker.
för isolering

34 § Om förutsättningar

föreligger

33 § får länsrät-

enligt

ten i stället besluta om föreskrifter
om detsom den enskilde skall följ
hindra
Sådaför
smittspridning.
åtgärd
att
ta bedöms som en tillräcklig
fár innebära att den enskilde skall
na föreskrifter
eller missbrukarinom psykiatrin
undergå Vård eller behandling
vården,
hålla

kontakt

eller annan lämplig
psykosocialt stöd eller

med viss läkare

utformat
ge individuellt
delta i stödverksamhet

psykiskt

eller

kommun,

35§
enligt

fysiskt

kommun

Länsrätten
34 § efter

för smittbärare,

funktionshindrade

person

för missbrukare

som anordnas

som kan
eller

för

av landstings-

eller fiivilligorganisation.

beslutar
ansökan

enligt 33 § och om föreskrifter
om isolering
Till ansökan skall fosmittskyddsläkaren.
av

utredning
om den enskildes situation
gas en utförlig
tidigare vidtagna och erbjudna åtgärder. Utredningen

och behov
skall

och om
också inne-

vårdplan som utvisar vilka insatser som behövs för
en individuell
enskildes
behov av vård eller stöd för att minska risden
tillgodose
att
ken för smittspridning
och i vilken ordning sådana insatser kan tillhan-

hålla

dahållas.
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bära på
bär på smitta eller med fog kan misstänkas
beteende
och
sitt
sjukdom
smittsam
utallmänfarlig
genom
av en
besfår
smittskyddsläkaren
risk
smittas
omedelbar
att
sätter annan för
Ett sådant beslut förfaller
isolering.
luta om tillfällig
om det inte senast
länsrätten.
inom två dagar underställs
Om

36§

någon

smitta

som fastställts

isolering

Tillfällig

av länsrätten

får bestå i högst två

veckor.
33 § eller

enligt

37§

Isolering

drivs

av ett landsting.
33 § får bestå i högst tre månader.

enligt

38 § Isolering

som

I denna tid in-

isolering.

inte tillfällig

räknas

ske på vårdinrättning

36 § skall

efter ansökan av smittskyddsläkaskall pågå i ytterligare
isoleringen
att
ren, genom nytt beslut förordna
in till länsrätten inhögst tre månader. Sådan ansökan skall ha kommit
Finns

skäl får länsrätten,

särskilda

om isolering löpt ut.
34 § får ges för en tid av högst sex månader.
med
giltighet
Länsrätten
kan besluta om förlängning
av föreskriftemas
innehåll.
högst sex månader i taget och om ändring av föreskriftemas
nan tiden för gällande
enligt
Föreskrifter

beslut

om isolering enligt 33 § skall smittskyddsläkaren
det landsting eller den kommun som svarar för sådana
genast underrätta
får därvid
insatser som den isolerade är i behov av. Smittskyddsläkaren
enskilde
behövs
för
planering
den
lämna de uppgifter
av
som
om
fattats

39 § Har beslut

insatserna.
eller kommunen

Landstinget
förbereda

40§

Begär

skyldig

den enskildes

för att tillgodose

behov

då

upphör.
den

isolerade

att omedelbart

41 § Finns
rätten

åtgärder

lämpliga

isoleringen

skall i samråd med smittskyddsläkaren

inte längre

omedelbart

pröva

att isoleringen

upphöra

är länsrätten

frågan.

skäl för isolering

häva beslutet.

Under

lutet även hävas av smittskyddsläkaren.
åtgärd.
rättas om smittskyddsläkarens
Efter ansökan av smittskyddsläkaren
meddela föreskrifter
ningar föreligger,
lut om isoleringens

skall

upphörande.

enligt

33 § eller 36 § skall läns-

sådana omständigheter
Länsrätten

skall

kan länsrätten,

enligt

får bes-

snarast under-

om förutsätt§
samband
med bes34
i
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innehåll

Isoleringens

36 § skall tas väl om hand.
för att den enskilde efter isoleringen skall få den vård eller det stöd han behöver för att minska risken
få det stöd och
Han skall även under isoleringstiden
för smittspridning.
skall förebyggas
den hjälp som behövs för att risken för smittspridning
minskas. Den isolerade får inte utan stöd i
eller så långt som möjligt
i sin frihet än som pådenna lag underkastas någon annan inskränkning
42 § Den som är isolerad
förberedelser
Erforderliga

enligt
skall

33 § eller

vidtas

av ändamålet med isoleringen.
och sådan fysisk
till sysselsättning
skall ges tillfälle
Den isolerade
hälsotillstånd.
ålder
och
till
hans
träning som är lämplig med hänsyn
att dagligen vistas utomhus under
Den isolerade skall ges möjlighet
minst en timme, om det inte finns synnerliga hinder mot detta.
kallas

43 § Den som är isolerad enligt 33 § eller 36 § har rätt att föra telefondet kan ske med hänsyn till
samtal och ta emot besök i den utsträckning
Besök kan förvägras,
på vårdinrättningen.
vården och ordningen
om
skall
ske
i
därav.
Besök
motverkas
skulle
isoleringen
med
ändamålet
och införsel av sådan egendom
att risk för smittspridning
som avses i 46 § motverkas.
Den som är isolerad enligt 33 § eller 36 § har rätt att sända och ta
får besluta om
Att chefsöverläkaren
emot brev och andra försändelser.
isolerade
framgår
till
den
viss undersökning
av 48
av försändelser
sådana former

44§
tredje

om inskränkningar
styckena eller 43 § första

Beslut

i rättigheterna

stycket

enligt

meddelas

42 § andra

och

av chefsöverläkaren

efter samråd med smittskyddsläkaren.

Särskilda

befogenheter

vid isoleringen

Den som är isolerad enligt 33 § eller 36 § får hindras att lämna
där han skall
område eller den del av inrättningen
vårdinrättningens
rörelsefriheten
begränsning
den
underkastas
får
övrigt
vistas och
i
av
får
Hans rörelsefrihet
för att genomföra isoleringen.
som är nödvändig

45§

också

inskränkas

när det behövs

av hänsyn

till

hans egen eller

andras

säkerhet.
46 § Från den som isolerats enligt 33 § eller 36 § får omhändertas
drycker eller andra berusningsmedel,
alkoholhaltiga
narkotika,
inj ektionssprutor

människokroppen,

eller kanyler

som kan användas

för insprutning

i
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som är särskilt
med narkotika,

föremål

andra

eller annan befattning
annan egendom

ägnade att användas
eller

själv eller annan eller vara

som kan skada honom
på vårdinrättningen.

till men för ordningen

för missbruk

47 § Om det anses påkallat, fär den som isolerats enligt 33 § eller 36 §
när han kommer till vårdeller ytligt kroppsbesiktigas,
kroppsvisiteras
bär
på sig egendom som avses i
för kontroll
inrättningen,
av att han inte
gäller om det under vistelsen på vårdinrättningen
46
Detsamma
uppatt sådan egendom skall påträffas hos den isolerade.
eller ytlig kroppsbebeslutar om kroppsvisitation

misstanke

kommer

Chefsöverläkaren

siktning.
med

ändamålet

än vad

åtgärden

skall

medger

omständigheterna

får inte göras mer ingåAll den hänsyn som
Om möjligt
skall ett vittne när-

lqoppsbesiktning

och ytlig

Kroppsvisitation
ende

iakttas.

kräver.

vara.
till den som isolerats
att försändelser
för
kontroll
undersökas
får
33 § eller 36 §
av att de inte inneinnehåller
sådan
Om en försändelse
egendom som avses i 46
får besluta

48 § Chefsöverläkaren
enligt
håller

får den omhändertas.

egendom

alkoholhaltiga

49 § Har narkotika,

enligt

omhändertagits
gon är isolerad
till egendomen,
domen

enligt

46 § eller

har sådan egendom

för

i fråga

insprutning

i människokroppen,

som är särskilt ägnade att användas
med narkotika.
befattning

Vistelse

50§

bestämd,

påkallat
närmaste

som har erhållits

utanför

Den

där nå-

drycker m.m.
av alkoholhaltiga
om förverkande
eller
kanyler,
injektionssprutor
som kan
om

föremål

Belopp

påträffats

33 § eller 36 § utan att det finns någon känd ägare
låta förstöra eller försälja egenskall chefsöverläkaren
egendom i 2 § 1 första
beslagtagen
bestämmelserna
om

gäller

användas

eller andra berusningsmedel

enligt

stycket lagen 1958:205
Detsamma

drycker

tillfaller

om andra
eller
av
annan

i fråga

staten.

vårdinrättningen
33 § får ges tillstånd
att under en
område om det är
vårdinrättningens
till den isolerade själv eller hans
skäl hänförliga

som är isolerad
kortare tid vistas
av särskilda
eller utgör

av den smittade.

vid försäljning

eller

för missbruk

enligt

utanför

ett led i den planerade vården eller behandlingen
Tillståndet
får förenas med särskilda villkor.
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område enligt 50 §
att vistas utanför vårdinrättningens
chefsöverläkaren.
samråd
med
efter
smittskyddsläkaren
av
kräver
förhållandena
tillståndet
återkalla
får
Smittskyddsläkaren
om
det.

51 § Tillstånd
meddelas

Smittskyddsläkaren
allmänna

Smittskyddsläkarens

skyldigheter
ansvaret för smittskyddet
9 § verkar. Smittskyddsläka-

har det övergripande

52 § Smittskyddsläkaren

det område där han eller hon enligt
skall
planera, organisera och leda smittskyddet
ren
och likfonnighet.
tivitet, samordning
inom
flera smittskyddsläkare
Om det finns
inom

landstinget

ansvarsfördelningen

53 § I smittskyddsläkarens

och verka
området

för effekbestämmer

dem emellan.

ingår att
får den information

uppgifter

tillse att allmänheten
som behövs för att skydsjukdomar,
da sig mot smittsamma
för grupper som
om smittskyddsåtgärder
ge råd och anvisningar
smittrisk,
är särskilt utsatta för
åtgärder vidtas,
tillse att förebyggande
behandlande
läkare, annan sjukvårdspersonal
samt andra
arbetet
sjuki
smittsamma
smittskyddet
inom
verksamma
mot
är
som
domar och när så erfordras ge råd om lämpliga åtgärder,
och tillse att
sjukdomsfall
följa upp anmälningar
om inträffade
och personer som kan
behövliga åtgärder vidtas för att finna smittkållan
4. stödja

samt att ändamålsenliga

ha utsatts för smittrisk
ha smittats,

stödja

råd ges till dem som kan

som bär på en smittsam sjukdom och bevaka att
eller smittden vård som påkallas av sjukdomen

enskilda

de får det stöd eller
risken,

för sjukhus, sjukhem, hälso- och sjukvård
att huvudmän
eller
1982:763
18 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen

bevaka

enligt

hemsjukvård

vidtar

de åtgärder

som krävs

för att hindra

samt

fortlöpande

följa

smittskyddsläget

i området.

smittspridning
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att ha fått en anmälan enligt 19 § tredje stycket eller 25 §
utreda ärendet och, om det inte är obehövligt,
för att få till stånd läkarundersökning
behövs
vidta åtgärder som
av den
särskilda
skäl
skall,
inte
om
som misstänks vara smittad. I utredningen
talar däremot, ingå ett personligt samtal med den enskilde.

54§

Efter

skall

smittskyddsläkaren

en anmälan enligt 27 § eller 29 § skall smittoch behov samt vilka
situation
den enskildes

att ha fått
utreda
skyddsläkaren
Efter

55§

insatser
skall,

I utredningen
smittspridning.
för att förebygga
som erfordras
samtal
däremot,
personligt
ingå
talar
skäl
särskilda
ett
inte
om

med den enskilde.
Om

skall

han påpeka

hjälpa

bristerna.

Om rättelse

pektive

annan som har att avdetta
medför
fara från smittsker
och
inte
anmäla

smittskyddsläkaren

skall

skyddssynpunkt

i smittskyddet

eller

för den myndighet

detta

brister

uppmärksammar

smittskyddsläkaren

56§

förhållandena

till res-

tillsynsmyndighet.

57 § Om ansvarig
den enskilde

för att smittspridning
anmäla detta till

behöver

skyddsläkaren

skyndsamt

den vård som
skall motverkas
skall smitt-

det stöd eller

inte erbjuder

huvudman

respektive

tillsynsmyndig-

het.
efter anmälan från smittskyddsläkaren
en tillsynsmyndighet,
eller myndighet
infinner att ansvarig huvudman
56 § eller 57
denna
hälsooch
sjukvårdslalag,
enligt
skyldigheter
sina
uppfyller
te
eller lagen 1993:387
1980:620
socialtjänstlagen
om
gen 1982:763
och detta medför fara från
stöd och service till vissa funktionshindrade
58 § Om

enligt

förelägga

får tillsynsmyndigheten

smittskyddssynpunkt

huvudmannen

att inom viss tid vidta de åtgärder som krävs. Föreuppgift om vilka åtgärder som tillsynsmyndiginnehålla
läggandet skall
får vite sättas ut.
I föreläggandet
heten anser nödvändiga.
eller

myndigheten

59§

Smittskyddsläkama

handlande

läkare

skall

samarbeta

i smittskyddsfrågor

med

varandra

och lämna

och med

de uppgifter

be-

som be-

hövs för verksamheten.

Smittskyddsläkaren
till

myndighet

för

att den enskilde

stöd.

inom

får också lämna
hälsoskall

och sjukvård
få erforderlig

de uppgifter
eller
vård,

rörande

socialtjänst
behandling

en enskild
som behövs
eller

annat
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skall när så är påkallat underrätta de myndigvidtas
som ansvarar för att smittskyddsåtgärder

60 § Smittskyddsläkaren
heter eller den kommun

djur som sprider eller misstänks
erfordras.
smittskyddsåtgärder
dom om att
eller

mot objekt

sprida smittsam

sjuk-

och smittskyddsläfår, om det är lämpligt
till en smittsmittskyddsärende
överlämna
det,
ett
är överens om
område.
i ett annat
skyddsläkare

61 § En smittskyddsläkare
kama

får avskriva

62 § Smittskyddsläkaren

om vidare

der eller om smittspårning

befogenheter

Särskilda

denna

enligt

för smittskyddsläkaren

allmänfarlig

lag, behöver
smittsam

fullgöra

sina skyldigheter

om en person som smittats av en
är följande personer och myndigheter
lämna honom erforderav smittskyddsläkaren

uppgifter

sjukdom

att på begäran

skyldiga

för att kunna

smittskyddsläkaren,

Om

63§

ett ärende om smittskyddsåtgäråtgärder inte anses behövliga.

liga uppgifter:
får kännedom
om uppsom genom sin verksamhet
och
smittskyddet
för
betydelse
av
personal inom enskild hälso- och sjukvård som i sin yrkesutöv-

myndigheter
gifter

ning står under tillsyn

av Socialstyrelsen.

i handlingar

från och del av
att få upplysningar
nämnder som fullgör
uppgifter

har rätt

Smittskyddsläkaren

64§

uppgifter

hos kommunala

och andra som är
ansvariga
inom hälso- och sjukvården,
om han i ett enskilt fall begär
enligt denna
det och behöver det för att kunna fullgöra sina uppgifter

inom

samt hos läkare

och hälsoskyddsornrådet

miljö-

lag.
för en utredning enligt 55 § får smittskydds65 § Om det är nödvändigt
socialnämnden,
och den lokala
polismyndigheten
underrätta

läkaren

kriminalvårdsmyndigheten.
En

sådan

identitet

underrättelse

skall

innehålla

och om vilka råd och anvisningar
smittspridning.

om den enskildes
han eller hon har att följa för

uppgift

att förebygga

socialnämnden,

66§

Uppmärksammar

kala

kriminalvårdsmyndigheten,

65

i sin verksamhet

är beredd

eller

förhållanden

i stånd att frivilligt

efter

eller

den lo-

underrättelse

enligt

polismyndigheten
att ha fått

som tyder på att den smittade inte
vidta de åtgärder som krävs för att
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skydda andra mot smitta skall detta anmälas till den smittskyddsläkare
ärendet
Om denne enligt 61 § överlämnat
som lämnat underrättelsen.
i ett annat område, skall anmälan istället göras
till smittskyddsläkaren
till den smittskyddsläkaren.
som avses i första
mottagits.
det att underrättelsen
Den skyldighet

Rätt

till

stycket

i två månader

gäller

från

vid vissa åtgärder

ersättning

av läkare mot en smittsam sjukdom
som har förskrivits
för
smittspridning
för
risken
är kostnadsfria
minska
och som bedöms
patienten.
får meddela närmare föreskrifter
Regeringen
om vilka smittsamma
sjukdomar som omfattas av kostnadsfriheten.
67 § Läkemedel

som är ägnad att minska risför patienten om
ken för smittspridning
är kostnadsfri
smittsam sjukdom eller om en sjukfråga är om en allmänfarlig
enligt 22 § och
dom som påkallar smittspårning
vård och behandling
fråga är om undersökning,
som ges inom
hälso- och sjukvård eller av en läkare som uppbär ersättlandstingets
vård och behandling

68 § Undersökning,

ning enligt

lagen 1993:1651

eller enligt vård-

om läkarvårdsersättning

avtal med landstinget.

enligt 67 § och 68 § gäller
enligt
försäkrad
1 kap. 3 § första stycket lagen
är
som
och
försäkring
allmän
är bosatt i Sverige,
1962:381
om
enligt vad
här
har rätt till fonnåner
bosatt
den som utan att vara
1408/71 om tillämpningen
EEG
av systemen
som följer av förordning
eller deras familjemedför social trygghet när anställda, egenföretagare

69 § Kostnadsfrihet
den

lemmar

flyttar

utländska
läkemedel

inom

gemenskapen

sjömän

vid gonorré,

70 § Landstinget
och för åtgärder

svarar

samt

avser undersökning,
klamydia och syfilis.
såvitt

för kostnader

som avses i 68

vård, behandling

för läkemedel

och

som avses i 67 §
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m.m.

71 § Socialstyrelsen

gäller

har tillsyn

6 kap. 9-17

samhet på hälso-

72§

16 § lagen 1998:531

skall

följa

Vid

och vidareutveckla

Till

smittskyddet.

av denna lag får Socialstyrelsen

för tillämpningen

tillsynen

om yrkesverk-

område.

och sjukvårdens

Socialstyrelsen

ledning

i landet.

över smittskyddet

§§ och 8 kap.

utfärda

all-

männa råd.

Överklagande

m.m.

73 § Smittskyddsläkarens

beslut

män förvaltningsdomstol

om beslutet
enligt 36

tillfällig

isolering

avslag

på begäran

område

enligt

denna lag får överklagas

enligt

hos all-

gäller

om tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens
50 § eller meddelande
i samband med sådan
av villkor

vistelse,
återkallelse
de enligt

av tillstånd

utanför

att vistas

vårdinrättningens

områ-

51

Chefsöverläkares

valtningsdomstol.

beslut
Detsamma

bär inskränkningar

i särskilt

enligt

49 § får överklagas

gäller beslut
fall

för

hos allmän

för-

enligt

44 § om beslutet inneden som isolerats oberoende
av

samtycke.
Andra
läkare

74§

beslut

enligt

denna lag av smittskyddsläkare

eller

chefsöver-

får inte överklagas.
En tillsynsmyndighets

överklagas

hos allmän

beslut

om
förvaltningsdomstol.

föreläggande

enligt

58

§ får

75 § I andra mål än sådana som avser isolering oberoende av samtycke
enligt 33
tillfällig
isolering
enligt 36 § eller upphörande av isolering
enligt 41 § krävs prövningstillstånd
vid överklagande
till kammarrätten.
76 § Frågor
länsrätt

inom

om åtgärden

som ankommer
vars domkrets

på länsrätt

enligt

denna lag prövas av den
i frågan eller ansökt

den som har beslutat
har sin verksamhet.

77 § Mål och ärenden

enligt

denna lag skall handläggas

skyndsamt.
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oberoende av samtycke
skall ta upp mål om isolering
till avgörande inom en
§
34
enligt
föreskrifter
mål
enligt 33 § och
om
får dock förlänga
in.
Länsrätten
vecka från den dag då ansökan kom
denna tid om särskilda skäl föreligger.
länsrätenligt 36 § som underställts
isolering
Ett beslut om tillfällig
från
dagar
fyra
inom
och
senast
avgörande
snarast
ten skall tas upp till
skedde.
den dag underställningen
föreskrifter
oberoende av samtycke enligt 33
I mål om isolering
eller
isolering
enligt 36 § och ytterligare
isolering
tillfällig
enligt 34
rörande
förordna
fâr
länsrätten
§
38
enligt
föreskrifter
förlängning
av
saken i avvaktan på målets avgörande.

78§

Länsrätten

tillfällig
oberoende
av samtycke enligt 33
om isolering
§ skall
41
enligt
isolering
enligt 36 § eller upphörande av
isolering
inte är
detta
förhandling,
hålla muntlig
om
länsrätten och kammarrätten
skall alltid hållas i sådana
förhandling
Muntlig
uppenbart obehövligt.
skall
upplysas
det.
Parterna
begär
mål om någon part
om sin rätt att beförhandling.
gära muntlig
Om en enskild part som har kallats vid vite att inställa sig personuteblir, fâr rätten förordna att han skall hämtas
ligen till en förhandling
eller till en senare dag.
omedelbart
till rätten antingen

79§

I mål

80 § Vid

som avser tillfällig
i allmän

81 § I mål
av samtycke
av isolering

åtgärden
82 § Vid

enligt

av andra mål enligt denna lag än
ingå i rätten.
36 § skall nämndemän

i kammarrätt

handläggningen

isolering

enligt

oberoende
angående isolering
förvaltningsdomstol
upphörande
eller
isolering enligt 36 §
tillfällig
33

för den som
biträde förordnas
offentligt
behov av biträde saknas.
måste
att
det
inte
antas
avser, om

enligt

41 § skall

delgivning

gäller inte 12 och 15
83 § Ett beslut

enligt

med

enskild

i mål

delgivningslagen

och ärenden

enligt

denna

lag

1970:428.

denna lag gäller omedelbart,

om inte annat förord-

nas i beslutet.

84§

Polismyndighet

skall

lämna

biträde

på begäran

av smittskydds-

läkaren
för att genomföra läkarundersökning
som beslutats av länsrätten
enligt 20
skall isoleras enföra den som tillfälligt
för att till vårdinrättning
33
enligt
samtycke
oberoende
ligt 36 § eller isoleras
av
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för att återföra den som har avvikit från en vårdinrättning,
där han
beslut skall vara tillfälligt
isolerad eller isolerad oberoende
av
samtycke,
eller den som inte har återvänt till vårdinrättningen
sedan

enligt

hans tillstånd

att vistas

utanför

Vårdinrättningens

område

har gått ut el-

ler återkallats.

Övriga bestämmelser
85 § Regeringen,
får meddela

skydd

for

eller efter regeringens
föreskrifter

ytterligare
enskilda.

bestämmer

Regeringen

får meddela

bemyndigande

om smittskyddet
eller den myndighet

föreskrifter

Socialstyrelsen,
som

behövs

till

som regeringen
från lagens tillämp-

om undantag

ning på försvarsmakten.
86 § Regeringen
får meddela särskilda föreskrifter
om smittskyddet
enligt denna lag om landet kommer i krig eller krigsfara eller om det råder
sådana utomordentliga
förhållanden
som är föranledda
av krig eller av
krigsfara som landet har befunnit sig
87 § Om epidemi

sjukdom har utbrutit eller hotar att utbryta
av allvarlig
och riksdagens beslut inte kan avvaktas får regeringen
meddela
särskilda föreskrifter
enligt denna lag.
om smittskyddet
i landet

Föreskrifter
underställas

som meddelats med stöd av första
riksdagens prövning.

stycket

skall

snarast

Övergångsbestämmelser
Denna

lag nya
lagen 1988: 1472

lagen

gamla

träder

i kraft

lagen

den

skall upphöra

1999, då smittskyddsatt gälla.

Förhållningsregler

som har meddelats enligt 16 § gamla lagen för att
skall anses som sådana medicinska
smitta
och prakav
tiska råd till förhindrande
av smittspridning
som kan meddelas enligt
26 § nya lagen.
Den som vid ikraftträdandet
enligt 38 § gamla
är tvångsisolerad
lagen skall anses isolerad oberoende av samtycke enligt 33 § nya lagen.
hindra

Härvid

spridning

skall

beslutet

om isolering

anses ha fattats

vid

den nya lagens

ilcraftträdande.
Den som vid lagens ikraftträdande
är isolerad enligt beslut av smittskyddsläkaren
med stöd av 39 § gamla lagen skall anses tillfälligt
isolerad enligt beslut av smittskyddsläkaren
med stöd av 36 § nya lagen.
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Härvid

skall

smittskyddsläkarens

beslut

om isolering

anses ha fattats

vid ikraftträdandet.
enligt gamla lagen inte är slutligt avOm ett mål om tvångsisolering
för isoleskall rätten pröva förutsättningarna
gjort vid ikraftträdandet
ring oberoende av samtycke enligt nya lagen.
i fråga om kostnader som har
Äldre bestämmelser
gäller fortfarande

uppkommit

före ikraftträdandet.
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Förslag

till

Lag

ändring

om

1 998
Härigenom
införas

: 808

föreskrivs

tre nya paragrafer,

Nuvarande

lydelse

i miljöbalken

att det
14-16

i 9 kap.

miljöbalken

§§, av följande

1998:808

skall

lydelse.

Föreslagen

lydelse

14 §
Den

eller

de

tillsyn

utövar

som
kommunen

inom

miljö-

över
skall

nämnder

och

skyndsamt

hälsoskyddet

informera smitt-

skyddsläkaren

iakttagelser

om

kan

som
vara av betydelse
smittskyddsverksamheten
samråda
och

med honom

andra

betydelse

viktiga
för

om beslut
åtgärder
av

smittskyddet.

beslut

eller

vaktas

utan fara får
I sådant fall skall

derlåtas.

för
och

åtgärd

Om

kan avsamråd un-

inte

smitt-

skyddsläkaren

snarast underräteller åtgärden.
tas om beslutet
Före beslut eller åtgärd som år
av betydelse för
dock samråd alltid

enskild

skall

äga rum.

15 §

Efter

underrättelse

från

smittskyddsläkaren
eller

sprids

från

om att smitta
misstänks
spridas

smittkälla

i miljön

skall

den

eller de nämnder

som utövar tillkommunen
inom
över miljösyn
och hälsoskyddet vidta de åtgärder som behövs för att spåra och
eliminera

smittkällan.

Beträjfande

smittutredning
smittbekämpning
avseende
andra djur än sådana sällskapsoch

djur

som

innehas

av privatper-

1999151
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finns
epizootilagen

bestämmelser

soner

i

1983:738

lagen
1980:369,
bekämpande
av
om

salmonella

hos djur

på

om provtagning

1992:1683
djur,

lagen

och

m.m.

16 §
Om det är nödvändigt

för

att

spridning av smittsam
förhindra
sjukdom får den eller de nämnder

utövar

som
kommunen

tillsyn

miljö-

över

låta förstöra

hälsoskyddet

inom
och

före-

mål av personlig natur och låta
avliva sällskapsdjur
som innehas
av privatpersoner.
Den eller de

tillsyn

utövar
över
skall

miljöutge

nämnder

inom
och

skälig

som
kommunen

hälsoskyddet
ersättning

till

den som drabbats
av ett beslut
eller
förstöring
ett beslut om
om
att avliva

Denna

lag träder

i kraft

den

ett sällskapsdjur.
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Förslag

till

Lag

ändring

om

1971
Härigenom

föreskrivs

en ny paragraf,
Nuvarande

25 b

1

i

livsmedelslagen

1

att det i livsmedelslagen
av följande

lydelse

1971:511

skall

införas

lydelse.
Föreslagen

lydelse

25 b §
T illsynsmyndigheten

skyndsamt

skall

informera

smitt-

skyddsläkaren

om iakttagelser
av betydelse för
smittskyddsverksamheten
och
samråda
med honom om beslut
som

kan

vara

och andra
berör
eller

viktiga

åtgärder

smittskyddet.

åtgärd

Om
kan

inte

som
beslut

avvaktas

utan fara får samråd underlåtas.
I sådant fall skall smittskyddsläkaren

snarast
eller

beslutet
beslut

eller

underrättas

åtgärden.

åtgärd

som är av
skall dock

betydelse för

enskild

samråd

äga rum.
underrättelse

alltid

Efter

en
smittskyddsläkaren

sprids

om att smitta
misstänks
spridas
livsmedel
skall tillsynsvidta

de åtgärder

som behövs för att spåra
minera smittkällan.

lag träder

i kraft

den

från

eller

genom
myndigheten

Denna

om
Före

och eli-

1999:51
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4

Förslag

till

Lag

ändring

om

provtagning
Härigenom

föreskrivs

djur, m.m.

skall införas

Nuvarande

i lagen

på djur,

en ny paragraf,

7 a

på

om provtagning
lydelse.

av följande

Föreslagen

lydelse

om

m.m.

1992:1683

att det i lagen

1683

1992:

lydelse

7a§

Efter

en

underrättelse

av

om att djur
misstänks
sprida

smittskyddsläkaren
eller

sprider

bruksverk
verket,

derliga
Såvitt

skapsdjur
vatpersoner
miljöbalken

lag träder

i kraft

den

Statens

jord-

efter beslut

länsstyrelsen

förhindra

Denna

eller,

till

överföras

som kan
skall
människor

smitta

vidta

av
erfor-

för

att

åtgärder
smittspridning.
gäller

sådana
innehas

säll-

av prifinns bestämmelser i
1998:808.

som
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Härigenom
paragraf,
Nuvarande

Förslag

till

Lag

ändring

om

föreskrivs
8 a

i brottsbalken

att det i 3 kap. brottsbalken

av följande

införas

en ny

lydelse.
Föreslagen

lydelse

skall

lydelse

8 a §
Den som uppsåtligen
oaktsamhet
utsätter
annan för
livshotande

fara

att
sjukdom

eller

av
någon

smittas
döms

av
för

orsakande

till
smittfara
av
i högst jjøra år. Vad som
gäller
inte,
sagts
om

fängelse

nu
gärningen

enligt

är belagd
1-3 eller

med straff

den, mot vilken gärningen begåtts, informerats om gäroch
sjukdom
ningsmannens
Har

smittrisken
till

att

smittas
ansvar.

Denna

lag träder

i kraft

den

men ändock samtyckt
utsätta sig för fara att
skall
dömas
till
inte

1999:51
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6

Förslag

till

Lag

ändring

om

i lagen

om

HIV-smitta

beträffande

undersökning

1473

1988:

i

brottmål
om undersökning
samt 1 § skall ha

om lagen 1988:1473
i brottmål
att lagens rubrik

i fråga

Härigenom

föreskrivs

beträffande

HIV-smitta

följ ande lydelse.

Föreslagen

lydelse

Nuvarande
Lag

1988:1473

sökning

beträffande

Lag

om underHI V-smitta i

sökning

lydelse

beträffande

samma sjukdomar

brottmål

om undervissa smitt-

1988:1473

i brottmål

1§
skäligen

Den

kan miss-

som
tänkas för ett sexualbrott,
nom infektion av HIV

humant

har

kunnat

immunbristvirus
överföras

till

undersökas

skall

målsäganden,

med avseende

infektion,

dan

varige-

om

på så-

målsäganden

Den som skäligen kan missvarigetänkas för ett sexualbrott,
eller
annan allnom hivinfektion
blodsmitta

varlig

till

överföras
undersökas

har

målsäganden,

med avseende

dan infektion,

om

kunnat
skall

på så-

målsäganden

begär det.

begär det.
Undersökning

skall
på
ske även i fråga om den
för
misstänkt
som är skäligen
det
på
brott,
något
annat
om

stycket

Undersökning

första

enligt

målsägandens

stycket

skall

enligt
på

första

målsägandens

ske även i fråga om den
för
misstänkt
som är skäligen
det
på
något annat brott,
om

begäran

begäran

omständigav särskilda
heter kan befaras att infektion av
till
överföras
har kunnat
HIV

omständiggrund av särskilda
heter kan befaras att hivinfektion
blodsmitta
eller annan allvarlig

grund

målsäganden

genom brottet.

har

kunnat

överföras

äganden genom brottet.

Denna

lag träder

i kraft

den

till

måls-
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7

Förslag

till

Lag

ändring

om

i ordningslagen

1993:1617
Härigenom

Nuvarande

att 2 kap. 3 § och 4 § ordningslagen
lydelse.

1993:

föreskrivs

skall ha följande

Föreslagen

lydelse

1617

lydelse

3§
Med

tillställning

offentlig

Med

en-

tillställning

offentlig

denna lag avses
och uppvisningar

ligt denna lag avses
och uppvisningar
tävlingar

enligt

i sport och idrott,
danstillställningar,

i sport och idrott,

tävlingar

danstillställningar,

tivolinöjen

och festtåg,

tivolinöjen

och festtâg,

marknader

och mässor,

marknader

och mässor,

samt

samt

andra

att anse som
sammankomster
eller cirkusföre-

tillställningar
som
att anse som allmänna
sammankomster
eller cirkusföre-

ställningar.

ställningar.

andra
inte

tillställningar

är

som
allmänna

inte

är

Som

tillställning

offentlig

skall

även anses sådan tillställning som med hänsyn till utformhet

eller

inredning

ning,

beskaffenlokal

eller
av den
där den skall äga rum och
den verksamhet som förekommer
i övrigt

plats
eller
eller

särskilt

är

avsedd

annan
ägnad

att förekomma
omständighet
är

för
att underlätta
att ha sexuellt
umi lokalen eller på platsen

besökare
gänge
skall
en tillställning
krävs
den
offentlig
att
anses som
eller
anordnas
för allmänheten
För

att

att allmänheten
den.
En tillställning
trädet

tillträde

har

är begränsat

till

vilken

genom

till
tillkrav

med annan besökare.
För att en tillställning
krävs
anses som offentlig
anordnas

för

att allmänheten
den.

har tillträde

En tillställning
trädet

skall

att den
allmänheten
eller

är begränsat

till

vilken

genom

till
tillkrav

1999:51

F örfattningsförslag

SOU 1999:51

på

medlemskap

inbjudan,

eller

förening

viss

på

i en
villkor

annat

relse

vars
eller

tande

tillställningen
om
uppenbarligen
är en del av en
uteslurörelse vars verksamhet
består i
tande eller väsentligen
att anordna tillställningar
ta slag. Detsamma gäller

av detom till-

att anordna tillställningar
gäller
ta slag. Detsamma

till omden
krets
som äger
av
de villkor
som gäller

fattningen
tillträde,

eller andra liknande

för tillträdet

är att jämställa

omständigheter

är att jämställa

omständigheter

av detom till-

med hänsyn

ställningen

till omkrets
den
fattningen
som äger
av
tillträde,
de villkor
som gäller
eller andra liknande
för tillträdet
med hänsyn

ställningen

till,

träde

i

består

i en
villkor

förening
annat
är dock att anse som en tillställhar tillning som allmänheten

är en del av en röutesluverksamhet

väsentligen

eller

viss

att anse som en tillställhar tillning som allmänheten
tillställningen
till,
träde
om
är dock

uppenbarligen

medlemskap

inbjudan,

med sådan tillställning.

med sådan tillställning.
4§

tillställningar

oñentliga

anordnas

tillstånd

inte

utan
offentliga
platser.

sammankomster

Allmänna

sammankomster

Allmänna
och

sådana

får

och

på

ningar

som avses
stycket 1-5

första
tillstånd

tillställ-

offentliga

i 2 kap.

3 §

får inte

utan

på offentliga

anordnas

platser.
tillställning
som
3 § andra stycket
2
kap.
avses i
på offentlig
får
inte anordnas

Offentlig

plats.
att anordna

Tillstånd

krävs

tillställning

det

fall,

om
offentliga

tivolinöj

även

offentlig
i annat

fråga
är
om
danstillställningar,

fall,
om
offentliga

eller

tivolinöjen,

eller

liknande

marknader

en,

nöjestillställningar
i
uppvisningar
eller
tävlingar
professionell
eller
motorsport
liknande

brottning.
fara
eller

för
för

det kan

Om

heten

söka

att
stycke

för

från

fara

skyldig-

tillstånd
tillställning

enligt

av
om befrielse
med villkor.

slag. Ett beslut

får förenas

säkerhet

eller

fråga

är

om

danstillställningar,
marknader

eller

nöjestillställningar

eller

eller
Om

professionell
säkerhet

och

trafiken,

får emellertid

anordnaren

i

det kan ske utan

ordning

för
för

uppvisningar

eller

motorsport

brottning.

att anordna offentlig
krävs även i annat
det

tävlingar

ske utan

får emellertid

trafiken,
befrias

visst

och

ordning

anordnaren
detta

Tillstånd

tillställning

befrias

från

skyldig-

enligt
att söka tillstånd
detta stycke för tillställning
av
visst slag. Ett beslut om befrielse

heten

får förenas

med villkor.
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sammankomst

som avses i 1 § första stycket 4
eller en cirkusföreställning
får
med
hållas utan tillstånd,
den
om

hänsyn till
antalet,
tiden

det väntade

den utvalda
for

deltagar-

platsen

sammankomsten

och

samt
de anordningar
foresom avses
komma kan antas äga rum utan
fara för ordning
och säkerhet

eller för trafiken.

Denna

lag träder i kraft den

allmän

En

sammankomst

som avses i 1 § första stycket 4
eller en cirkusföreställning
får
hållas utan tillstånd, om den med
till

hänsyn
antalet,
tiden

det väntade

den utvalda
för

platsen

sammankomsten

de anordningar
komma
fara

för

deltagar-

som avses
kan antas äga rum

ordning

eller för trafiken.

och

och
samt
föreutan

säkerhet
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8

Förslag

till

Lag

ändring

om

i sekretesslagen

1980:100
att 7 kap. l § och 2 § samt 14 kap. 2 § sekretessskall ha följande lydelse.

föreskrivs

Härigenom

100

lagen 1980:

lydelse

Föreslagen

lydelse

Nuvarande

7 kap.
1 §
om inte aninom hälso-

gäller,

Sekretess

nat följer
av 2
för
och sjukvården

uppgift
eller

hälsotillstånd

enskilds

om
and-

förhållanden,
om
ra personliga
det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde
närstående

honom

eller någon

li-

om inte anhälsoinom
2
av
för uppgift
sjukvården
om

Sekretess

gäller,

följer

nat
och

hälsotillstånd

enskilds

and-

eller

förhållanden,
om
ra personliga
det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde
närstående

eller någon honom

li-

gäller
der men. Detsamma
verksamhet,
nan medicinsk

i anså-

gäller i ander men. Detsamma
verksamhet,
såmedicinsk
nan

och
som rättsmedicinsk
undersökning,
psykiatrisk

rätts-

som

inse-

psykiatrisk

fastställande

mination,

abort,

tillhörighet,
kastrering,

av könssterilisering,

åtgärder

smitt-

mot

och ärenden
samma sjukdomar
hos nämnd med uppgift
att be-

innefattar

myndighet

som
i
omprövning
av beslut
särskild tillsyn över allmän
enskild

hälso-

Sekretess
som avser
patientjournal

omhändertagande

hälso-

sjukvård

och

enskilds

om
andra
Utan

av

Sekretess

mot smittoch ärenden
att be-

som innefattar
i eller
av beslut
tillsyn över allmän eller

särskild
enskild

hälso- och sjukvård.

Sekretess
som avser

uppgift

hälso-

förhållanden.
får

stycket

myndighet

eller

eller

första

enligt

gäller också i sådan verksamhet
hos

patientjoumal

sekretessen

inse-

av könssterilisering,

samma sjukdomar
hos nämnd med uppgift

av
enskild

hälsotillstånd

personliga
hinder

för

kastrering,

omprövning

i verksamhet

inom

abort,

åtgärder

eller

och sjukvård.

gäller

tillhörighet,

stycket

i sådan verksamhet

också

gäller
hos

första

enligt

Sekretess

fastställande

mination,

rätts-

undersökning,

driva patientnämndsverksamhet.

patientnärrmdsverksamhet.

driva

och

rättsmedicinsk

och

enskilds

om
andra
Utan

gäller

av
enskild

inom

sjukvård

för

uppgift

hälsotillstånd

personliga
hinder

i verksamhet

omhändertagande

av

eller

förhållanden.
sekretessen

får
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lämnas

uppgift

till

lämnas

uppgift

och

hälso-

till

sjukvårdspersonal

sjukvårdspersonal

behövs

behövs

om uppgiften
för vård eller behandling

och det är av synnerlig
lärrmas.

vikt

högst sjuttio

första
till

kommunal

som
i
avses
som
får lämna uppgift
sådan

en annan

för forskning

eller

år.
eller

En landstingskommunal
bedriver

verksamhet

stycket

att

i allmän
om uppgift
Sekretessen
gäller
i

högst sjuttio
eller

myndighet

kommunal
bedriver

I fråga

handling

år.

En landstingskommunal

vikt

uppgiften

i allmän
om uppgift
i
Sekretessen
gäller

I fråga

och

om uppgiften
för vård eller behandling

och det är av synnerlig
lämnas.

att

uppgiften

handling

hälso-

första
till

myndighet

myndighet

stycket

sådan

en annan

för forskning

framställning

som
som avses i
får lämna uppgift

verksamhet

eller

myndighet

framställning

av statistik eller för administration på verksamhetsornrådet,
om

eller för administraav statistik
tion på verksamhetsområdet,
om
det inte kan antas att den enskilde eller någon honom närstående

det inte kan antas att den enskilde eller någon honom närstående

men om uppgiften röjs. Vifår utan hinder
av sekreenskild
till
tessen uppgift lämnas

lider men om uppgiften röjs. Vifår utan hinder
av sekrelämnas
till enskild
tessen uppgift

enligt

enligt

lider

dare

dare

vad som föreskrivs
i lagen
insemination,
om

lagen 1988:
ning

1473

betrá/fande

brottmål,

skyddslagen

och

vård

rättspsykiatrisk

1988:

lagen 1988:14

om undersökHIV-smitta
i

1991:1129

lagen

vad som föreskrivs
i lagen
insemination,
om

1984:1140

1984:1140

ning

73 om undersökbeträffande
vissa smittsam-

i
ma sjukdomar
lagen 1991:1129

om
smitt-

kiatrisk

14 72.

vård.

sekretess

brottmål

Utan

om
hinder

av
uppgifter

också

får

lämnas

i enlighet

föreskrivs

i

och

rättspsy-

med vad som

smittskyddslagen

1999:000.
2§
Sekretessen

enligt

Sekretessen

1 § gäller

inte

enligt

1 § gäller

inte
beslut

tvångsvård

ärende

i

lagstiftningen
eller

om
rättspsykiatrisk

vård, om beslutet
berövande åtgärd,
beslut

enligt

angår

beslut

enligt

psykiatrisk
frihets-

tvångsvård

1988:1472,

angår

frihetsberövande

ärende

beslut

enligt

psykiatrisk

eller

om
rättspsykiatrisk

vård, om beslutet
berövande åtgärd,

smittskydds-

lagen

i

lagstiftningen

enligt

angår frihets-

smittslcydds-

om beslutet

lagen

1999:000,

åtgärd

angår

frihetsberövande

om

beslutet

åtgärd
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och

annan
i 1.3
som anges
nämnda lag,
avser

bilagan

§

smittskyddslagen,
i ärende

beslut

om ansvar
för personal in-

behörighet

34

enligt

föreskrifter

eller

än
till

i ärende

beslut
eller

sjukdom

om ansvar
för personal in-

behörighet

eller

om hälso- och sjukvården,
4. beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande
av

om hälso- och sjukvården,
4. beslut i fråga om omhändeltagande eller återlämnande
av

patientjoumal.

patientjoumal.
anmälan

Beträffande

för
om ansvar eller behörighet
sjukoch
personal inom hälsovården gäller sekretess för uppgifter som avses i 1
om det
eller

rör

betydande

lider

ende

sekretess

gäller

vården

för uppom det

gifter som avses i l
kan antas att den som uppgiften
närstårör eller någon honom
betydande

lider

ende

men

om

inte

att

röjs.

uppgiften

röjs.

uppgiften

för
ansvar eller behörighet
inom hälso- och sjuk-

om

om

men

i ärende

personal

att den som uppgiften
närstånågon honom

kan antas

anmälan

Beträffande

i ärende

14 kap.
2 §
hindrar

Sekretess

inte

i annat fall än som avses
i l § lämnas till myndighet,
om
behövs där för
uppgiften

uppgift

förundersökning,

i annat fall än som avses
i 1 § lämnas till myndighet,
om
uppgiften behövs där för

uppgift

förundersökning,

rätte-

gång, ärende

eller

eller

om disciplinansvar
från anställning
skiljande
rättsligt
annat jämförbart
vid myndigheten

forfarande

hans deltagande

verksamheten

vid

av beslut
myndighet

omprövning
den

av

förekommer,

uppgiften

tillsyn

i

myndig-

över

hos den myndighet

eller

där

till

av beslut
myndighet

den

av

förekommer,

tillsyn

revision

över

hos den myndighet

i

myndig-

förekommer,

omprövning
åtgärd

den

eller

eller
där

eller
revision

där uppgiften

förekommer.

lämnas

domstol

bedriver

vid

uppgiften

eller

där uppgiften

hindrar

Sekretess

skriftligt

hans deltagande

verksamheten

eller

förekommer.

uppgift

någon rörande
het där uppgiften

förekommer,

het där uppgiften

åtgärd

den

rättsligt
annat jämförbart
förfarande
vid myndigheten
mot

eller

mot

någon rörande

rätte-

om disciplinansvar
från anställning
skiljande

gång, ärende
eller

hindrar

Sekretess

att

yttrande
eller

inte

i muntligt

att
eller

av sakkunnig

myndighet

förundersölming

som
i

hindrar

Sekretess

uppgift
skriftligt
till

lämnas

att
eller

av sakkunnig
eller myndighet
som

yttrande

domstol

bedriver

inte

i muntligt

förundersökning

i
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brottmål.

brottmål.

Sekretess

hindrar

inte

att

uppgift

Sekretess

hindrar
inte
att
om enskilds adress, telefonnummer
och arbetsplats
läm-

om enskilds adress, telefonnummer
och arbetsplats läm-

uppgift

till
nas
uppgiften

till
nas
uppgiften

myndighet,
en
där
behövs

delgivning
enligt
lagen 1970:428.

Uppgift

myndighet

driver

om
for

delgivnings-

som

hos
tele-

verksamhet

teleom enskilds
fonnummer
får dock,
om den
enskilde hos myndigheten
begärt
skall

abonnemanget

att

hemligt

och

hållas
omfattas

uppgiften

myndighet,
en
behövs
där

delgivning
lagen

enligt

1970:428.

myndighet

om
för

delgivningshos

Uppgift
driver

som

tele-

verksamhet

teleom enskilds
får dock,
om den
hos myndigheten
begärt

fonnummer
enskilde

skall
abonnemanget
hållas
och uppgiften
hemligt
omfattas
att

enligt
9 kap. 8 §
av sekretess
tredje stycket, lämnas ut endast
om den myndighet
som begär

av sekretess enligt 9 kap. 8 §
tredje stycket, lämnas ut endast
om den myndighet
som begär

uppgiften

finner att det kan antas
att den som söks för delgivning
håller
eller
sig undan
att det

uppgiften finner att det kan antas
att den som söks för delgivning
håller
sig undan
eller
att det

annars finns synnerliga
Sekretess
hindrar

annars finns syrmerliga
Sekretess
hindrar

uppgift
brott
het,

skäl.
inte

att

som angår misstanke om
lämnas till åklagarmyndig-

polismyndighet

eller

annan
ingripa

uppgift
brott

skäl.

inte
att
misstanke
angår
som
om
lämnas till åklagarmyndig-

het, polismyndighet

eller

mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta kan

annan
att ingripa
mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta kan

antas föranleda
böter.

antas föranleda
böter.

aiman påföljd

än

För uppgift

som omfattas
7 kap. 1-6,

av
33

myndighet

För

uppgift

sekretess
och

34

enligt
§§,

stycket,
4 eller

som

stycket
gäller
stycket

än

som omfattas
7 kap. l-6,

av
33

8 § första

15 § eller

8 § första
eller

att

annan påföljd

8 kap.

9 eller
7

har

eller

9 § andra

9 kap.
andra

stycket

vad som föreskrivs
i fjärde
endast såvitt angår miss-

tanke

om brott för vilket inte är
föreskrivet
straff
lindrigare
än
fängelse i två år. Dock hindrar
sekretess

eller

34

enligt
§ inte

7 kap.
att uppgift

33
som

myndighet

sekretess
och

som

enligt

34

§§,

stycket,

stycket

8 kap.

9 eller

4 eller 7

har

8 § första
eller

8 § första

15 § eller

9 kap.

eller

andra

9 § andra

stycket

gäller

vad som föreskrivs
i fjärde
stycket endast såvitt angår misstanke om brott för vilket inte är
föreskrivet

fängelse
sekretess
eller

lindrigare
i två

enligt

34 § inte

år. Dock

straff

än

hindrar

7 kap.
att uppgift

33
som

1999:51
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om brott enligt
mot
4 eller 6 kap. brottsbalken
fyllt
har
arton år
någon som inte
åklagannyndighet
till
lämnas

om brott enligt
4 eller 6 kap. brottsbalken
mot
någon som inte har fyllt arton år
till
åklagarmyndighet
lämnas

eller polismyndighet.

eller

angår

misstanke

angår misstanke

polismyndighet.

7 kap.

enligt

sekretess

hindrar

heller

Inte

4 § att uppgift som
misstanke om brott enligt

1 § eller

angår

eller
8 a § brottsbalken
överföring
brott rörande

3 kap.

annat
eller försök

överföring

till

lagrum

nämnda

av

i
avses
som
till
lämnas

sjukdom

sådan

polis-

eller

åklagarmyndighet
myndighet.
gäller

inte

som omfattas
9 kap. 9 §
enligt

uppgift

av sekretess
första stycket.
och 4 § första
hindrar

1 §

7 kap.

enligt

Sekretess

na
enskild,

styckena

fjärde

och

Tredje

och tredje

stycke-

att uppgift
om
inte fyllt arton år

inte

som

som fortgående missbrukar
eller flyktiga
narkotika
alkohol,

eller

eller

lösningsmedel,
till

denne lämnas

inom

hälso-

närstående

från myndighet
och

och sjukvården

annan sådan
för att
behövs
det
om
nödvändig
få
skall
enskilde
den
till

socialtjänsten

myndighet,
vård,
stöd.

behandling
Detsamma

eller

gäller

i

Tredje
gäller

styckena

fjärde

och

som omfattas
enligt 9 kap. 9 §

inte uppgift

av sekretess
första stycket.
och 4 § första

och tredje

§

l

7 kap.

enligt

Sekretess

stycke-

inte att uppgift
om
na hindrar
enskild,
som inte fyllt arton år
som fortgående missbrukar
narkotika
eller flyktiga
alkohol,

eller

eller

lösningsmedel,
till denne lämnas
inom

hälso-

närstående

från myndighet
och

och sjukvården

annan sådan
behövs
för att
det
om
den enskilde skall få nödvändig
till

socialtjänsten
myndighet,

annat

vård,

fråga

stöd.

behandling
Detsamma

eller

gäller

annat
i

fråga

om lämnande av uppgift om gratill
eller närstående
vid kvinna

om lämnande av uppgift om gratill
eller närstående
vid kvinna

för
om det behövs
nödvändig
insats till skydd

för
om det behövs
insats till skydd
nödvändig

henne,

det väntade

Denna

barnet.

lag träder i kraft den

en
för

henne,

det väntade

barnet.

en
för
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9

Förslag

till

Lag

ändring

om

allmänna

i lagen

1971:289

förvaltningsdomstolar
om allmänna

att 18 § i lagen 1971:289
skall ha följ ande lydelse.

föreskrivs

Härigenom

ningsdomstolar
Nuvarande

om

Föreslagen

lydelse

förvalt-

lydelse

18§
Länsrätt

lagfaren

är

domför

med

ensam
när åtgärd som avser
dast måls beredande vidtages,
vid

sådant

ne eller

av annan länsrätt,
vid beslut
dast

förhör

sakkunnig

rättelse

en-

enfel-

uppenbart

förbiseende,
4. vid
innefattar

särskild

en

ensam

som avser endast måls beredande vidtages,
vid sådant förhör
ne eller

sakkunnig

med vitt-

som begärts

av annan länsrätt,
vid beslut

som avser enfelav felrälming,
eller annat uppenbart

dast rättelse

skrivning
förbiseende,

annat beslut som inte
slutligt
avgörande
av

mål.
Om

med

när åtgärd

med vitt-

som avser
felrälming,

är domför

domare

lagfaren

som begärts

av
eller annat

skrivning

Länsrätt

en

domare

vid
innefattar

annat beslut som inte
slutligt
avgörande
av

mål.
det

är påkallat
av
anledning
att målet prö-

Om

inte

särskild

det

inte

anledning

är påkallat

av
att målet prörätt, är länsrätt

rätt, är länsrätt
vas av fullsutten
domför med en lagfaren domare
ensam vid beslut som inte inne-

vas av fullsutten
domför med en lagfaren domare
ensam vid beslut som inte inne-

fattar prövning

fattar prövning

av målet i sak.
som avser endast
beredandet
av ett mål och som
inte är av sådant slag att de bör
förbehållas
domare får
lagfarna

av målet i sak.
som avser endast
beredandet
av ett mål och som
inte är av sådant slag att de bör
förbehållas
lagfarna
domare får

utföras

utföras

Åtgärder

Åtgärder

av en annan tjänsteman
vid länsrätten
som har tillräcklig
kLmskap och erfarenhet.
Närma-

av en annan tjänsteman
vid länsrätten som har tillräcklig
kimskap och erfarenhet.
Nänna-

re bestämmelser
om detta
delas av regeringen.

re bestämmelser
om detta
delas av regeringen.

Vad

gäller
av

med-

som sägs i andra stycket
även vid avgörande i sak

Vad

gäller
av

med-

som sägs i andra stycket
i sak
även vid avgörande

1999:51
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mål av enkel beskaffenhet,
2. mål enligt lagen 1994:466

mål av enkel beskaffenhet,
mål enligt lagen 1994:466
i

tvångsåtgärder
enligt

särskilda

om

la-

beskattningsforfarandet,

om betalningsgen 1978:880
säkring för skatter, tullar och avgifter, om besiktning enligt fastig-

1979:1

hetstaxeringslagen

från

undantagande
om handlings
skatterevision
taxeringsrevision,
och om
eller annan granskning
att lämvisa upp hand-

från skyldighet

befrielse

na upplysningar,
ling eller lämna

omedelbart

mål

om6 § lagen

om
enligt
händertagande

med särskilda

1990:52

eller annan granskning
befrielse från skyldighet

om
att lämvisa upp hand-

kontrolluppgift

mål om omedelbart
omenligt 6 § lagen
händertagande
med särskilda

l990:52

bestäm-

och

skatteförfattningama,

enligt

skatteförfattningama,

enligt

l 152,

1979:

om handlings undantagande från
skatterevision
taxeringsrevision,

na upplysningar,
ling eller lämna

kontrolluppgift

la-

om betalningsgen l978:880
tullar och avför
skatter,
säkring
gifter, om besiktning enligt fastig-

hetstaxeringslagen

152,

i

tvångsåtgärder
om särskilda
enligt
beskattningsförfarandet,

bestäm-

om vård av unga, mål om
enligt
flyttningsförbud
tillfälligt

melser

om vård av unga, mål om
enligt
flyttningsförbud
tillfälligt

melser

27 § samma lag, mål om omeenligt
omhändertagande
delbart

27 § samma lag, mål om omeenligt
omhändertagande
delbart

av missbrukare

i vissa

omhändertagande

om tillfälligt
37
enligt

mål

tvångsvård,

första
fall

då vården

med

särskild

ning

eller

inte

utskrivningspröv-

1991:1129

5 lagen

om rättspsykiatrisk
förvar och uppsikt

ningslagen

avser de
har förenats

såvitt

2-4

stycket

§

om psykiatmål enligt 18 §

1991:1128

risk

33

enligt

vård, mål om
enligt utlänmål

1989:529,

enligt lagen 1974:202
om beräkning av strafftid
m.m., mål enligt
lagen 1974:203
om kriminalvård
lagen
med

i

anstalt

1963:193
Danmark,

och Norge

samt

mål

enligt

samarbete

om
Finland,

Island

angående verkställig-

1988:870
om vård
fall, mål
missbrukare
i
vissa
av
36 §
enligt
isolering
tillfällig
om
13 § lagen

1999:

smittskyddslagen

smittskyddslagen

§

1988:1472,
lagen

om vård
fall, mål

1988:870

13 § lagen

000,

mål enligt 33 § lagen 1991:1128

tvångsvård,
om psykiatrisk
18 § första stycket
enligt

mål

såvitt avser de fall då vården
med särskild
har förenats

inte

eller

skrivningsprövning

2-4
ut-

5 lagen

om rättspsykiatrisk
vård, mål om förvar och uppsikt
1989:529,
enligt utlänningslagen

1991:1129

1974:202
om
strafftid
m.m., mål
av
enligt lagen 1974:203
om kriminalvård
i anstalt samt mål enligt lagen 1963:193
om samar-

mål

enligt

lagen

beräkning

bete med Danmark,
land

och Norge

ställighet

av straff

Finland,

angående
m.m.,

Isverk-
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het av straff m.m.,
mål enligt folkbokföringsmål rörande

författningama,
liminär

preanstånd

eller

skatt

om
skatt eller

avgifter

med att betala
enligt skatteförfattningama,

upphandling,
om offentlig
mål som avser en fråga av
inkomstbeskattför
betydelse
dock

av vad
uppenbart

endast

yrkas

som
inte överstiger

basbeloppet

av
1962:381

om
i

om

värdet
målet
hälften

lagen

enligt
allmän

skatt

lag träder

i kraft

den

folkbokföringsmål rörande

eller

skatteförfattningarna,
mål enligt lagen 1992: 1528

om offentlig upphandling,
mål som avser en fråga av
för
inkomstbeskattbetydelse

ningen,
vad

av
uppenbart

dock

endast

yrkas

om
i

som
inte överstiger

basbeloppet
av
1962:381
om
säkring.

säkiing.

Denna

för-

enligt

preom anstånd
med att betala skatt eller avgifter

liminär

enligt

mål enligt lagen 1992:1528

ningen,

mål

författningarna,

enligt
allmän

värdet
målet
hälften

lagen
för-
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10

Förslag

till

Lag

ändring

om

ersättning

om

8
10 § och 11 § lagen 1989:225
att 3
skall ha följande lydelse.

föreskrivs

Härigenom

1989:225

smittbärare

till

ersättning

i lagen

om

till smittbärare

lydelse

Föreslagen

lydelse

Nuvarande

3§
En

har

smittbärare

rätt

till

om han
förvärvsarbete

må-

smittbärare

En

till

rätt

smittbärarpenning,

smittbärarpenning,

te avstå från
grund av

ste avstå

beslut

lagen

om han måspå
förvärvsarbete

enligt

delslagen

livsme-

skrifter som har

1999:000
na i smittskyddslagen
och det är fråga om en sjukdom
som avses i 22 § smittskydds-

eller före-

1971:511

meddelats

med

lag, eller
stöd av sistnämnda
eller
läkarundersökning

lagen
beslut

smittbäraren

hälsokontroll

som
genomgår
utan att beslut enligt
1 har fattats men som syftar till
att klarlägga

på

grund av
beslut eller av läkare anvisad åtgärd enligt bestämmelser-

smittskyddseller

1988:1472

från

har

eller

föreskrifter

med stöd av
som har meddelats
eller
1971:511
livsmedelslagen
eller

läkarundersökning

om han är smittad
sjukdom el-

hälsokontroll

av en samhällsfarlig
ler har en sjukdom,

en smitta, ett
sår eller en annan skada som
livsmedel
kan göra
som han
till människohanterar
otjänligt

genomgår

föda.

medel

smittbäraren

som
och som syftar till att
klarlägga
om han har en sjukdom, en smitta, ett sår eller en
annan skada som kan göra livs-

otjänligt

han
hanterar
som
till människoföda.

8§
får

Smittbärarpenning

sättas

ned eller dras in om smittbäraren
förhållningsregler
inte
följer
med stöd
har
getts
av
som

1 988.14 72

smittskyddslagen
eller

särskilda

villkor

i samband

med ett beslut enligt livsmedelseller föreskriflagen 1971:511
ter som har meddelats
av sistnämnda lag.

med

stöd

får

Smittbärarpenning

sättas

ned eller dras in om smittbäraren
de råd som läkaren
inte iakttar
meddelar
26 § smittenligt

1999:000

skyddslagen
särskilda
ett beslut
1971:511

villkor

enligt

lag.

eller
med

livsmedelslagen

eller föreskrifter

har meddelats
nämnda

i samband

med

som
stöd av sist-
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10§
En

har

smittbärare

skälig

ersättning

nader

i

med

samband

läkar-

av
smittskyddslagen

1988:

nader

i

har

l 1

till

rätt

resekost-

för

samband

med

läkar-

hälsokontroll,
eller

behandling

annan
sker
på
som
bestämmelserna
i

motsvarande

1472

1971

eller livsmedelslagen

ersättning

vård,

annan
sker
på
som
i
bestämmelserna

åtgärd

grund

skälig

undersökning,

eller

behandling

motsvarande

smittbärare

En

hälsokontroll,

undersökning,
vård,

till

rätt

resekost-

för

åtgärd

grund
av
smittskyddslagen

1999:000

livsmedelslagen

1971

eller

:51 1 eller

föreskrifter

som har meddelats med stöd av sistnämnda lag.
enligt första styckErsättning

som har meddelats
med stöd av sistnämnda lag.
Ersättning enligt första styck-

den del ersätt-

et utges inte till den del ersättning för resan kan utges enligt
allmän
lagen
1962:381
om

eller föreskrifter

inte

et utges

till

för

ning

resan
1962:381

kan

utges

enligt

allmän
om
försäkring,
lagen 1976:380
om
lagen
arbetsskadeförsälqing,

lagen

1977:265

försäkring,
1977:265

personom statligt
motsvarande
eller

skadeskydd

lagen 1976:380

om
lagen

arbetsskadefcirsälciing,
skadeskydd

om statligt
personeller
motsvarande

äldre lagstiftning.

äldre lagstiftning.
11§
En
skall

ansökan

om
skriftligen

göras

allmänna

bärarpenning
beslut
med

hos

försälcringskassa

anges i 12
Till
en

kopia

ersättning

ansökan

om

den
som

smitt-

grundas

som
3 § 1 skall fogas

på

enligt
en
av beslutet eller ett intyg
uppgift
inneom beslutets

håll.
Till

en

ansökan

om

smitt-

ansökan
om ersättning
hos den
göras skriftligen
allmänna
försäkringskassa
som
En

skall

anges i 12
Till
en

bärarpenning
förhållande
skall fogas
av beslutet

ansökan
som

smitt-

på

som anges i 3 § I
ett intyg eller kopia
behovet
som styrker

av åtgärden.
Till
en ansökan

om smittpå
som grundas
3 § 2 skall fogas en

bärarpenning
som grundas på
förhållande
som anges i 3 § 2

bärarpenning
beslut

enligt

eller

en ansökan
om resekostskall
fogas ett innadsersättning

kopia

av beslutet

tyg om den företagna

håll.

åtgärden.

om

grundas

med

uppgift

Till

en

bärarpenning
företagen
eller
3§

eller ett intyg
beslutets
inneom

ansökan
som

smitt-

på

läkarundersökning

hälsokontroll
3

om

grundas

eller

en

som anges i
ansökan
om

1999:51
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resekostnadsersättning
gas

ett intyg

åtgärden.

Denna

lag träder

3 19-0619
Smittskydd
dpiA

i kraft

den

skall

fo-

om den företagna
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ll

Förslag

till

Lag

om

ändring

vård

av

i lagen

1988:870

i vissa

missbrukare

föreskrivs
Härigenom
att 26 a § lagen 1988:870
kare i vissa fall skall ha följande lydelse.

Föreslagen

lydelse

Nuvarande

om

fall
om vård av missbru-

lydelse

26a§
Får någon som tillhör
och sjukvårdspersonalen
verksam

vid

ett

och är

LVM-hem

om att en intagen har
sjukdom som
en sådan smittsam
smittskyddslagen
enligt

kännedom

1988:1472
farlig

utgör

sjukdom,

förestår

vården

underrättas,
att det inte

en samhällsskall den som
vid
hemmet

om det inte står klart
finns risk för smitt-

spridning.

Denna

lag träder

i kraft

den

som tillhör
sjukvårdspersonalen

Får någon

hälsooch

verksam

vid

ett

hälsooch

är

LVM-hem

kännedom

om att en intagen har
sådan
smittsam
sjukdom som
en
enligt 2 § andra stycket smitt-

skyddslagen

1999:000

allmänfarlig

smittsam

skall

den

som förestår
vid hemmet underrättas,

utgör

sjukdom,
vården

om det
att det inte finns
risk för smittspridning.
inte

står klart
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12

Förslag

till

Lag

ändring

om

i lagen

bestämmelser

särskilda

med

1990:52
vård

om

av

bestäm-

med särskilda
att 12 § lagen l990:52
lydelse.
följande
skall
ha
om vård av unga
föreskrivs

Härigenom
melser

Föreslagen

lydelse

Nuvarande

unga

lydelse

12§
För vård

av unga som på nåsom anges i 3 § behö-

gon grund
ver stå under
skall

tillsyn

särskilt
det finnas

noggrann
särskilda

ungdomshem.

ungdomshem.
tat att den unge skall vistas i ett
hem som avses i första stycket
Statens

och

och

sjukvärdspersonalen

är

ett särskilt
ungden
kännedom
domshem
att
om
smittsam
har
sådan
unge
en
vid

verksam

som enligt

sjukdom

smittskydds-

1988:1472

lagen

utgör

samhällsfarlig

sjukdom,

föreståndaren

för hemmet

en
skall

under-

rättas, om det inte står klart att
för smittrisk
det inte
finns

spridning.

tat att den unge skall vistas i ett
hem som avses i första stycket
skall

institutionsstyrelse

plats i ett sådant hem.
hälsoFår någon som tillhör

anvisa

lag träder

i kraft

den

institutionsstyrelse

Statens

anvisa plats i ett sådant hem.
hälsoFår någon som tillhör
och

och

sjukvårdspersonalen

är

ett särskilt
ungden
domshem kännedom
att
om
sådan
smittsam
har
unge
en

Verksam

vid

sjukdom

som

1999:000
smittsam
ståndaren

enligt

2 § andra

smittskyddslagen

stycket

utgör

sjukdom,
för

allmänfarlig
skall

hemmet

föreunder-

rättas, om det inte står klart att
det inte finns
risk
för smitt-

spridning.

Denna

har beslu-

Om socialnämnden

har beslu-

Om socialnämnden

skall

För vård av unga som på någon grund som anges i 3 § behönoggrann
ver stå under särskilt
skall det finnas särskilda
tillsyn

67
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13

Förslag

till

Lag

ändring

om

verkställighet

sluten

sluten ungdomsvård

om verkställighet

Föreslagen

lydelse

Nuvarande

om

ungdomsvård

att 19 § lagen 1998:603
skall ha följ ande lydelse.

föreskrivs

Härigenom

av

i lagen 1998:603

1999:51

av

lydelse

19§
Om
hälso-

inte

lämpligen

det

särskilda

dömde
hälsooch

Får

vid

genomföras

ungdomshemmet,
sjukvården
får

behövs,

anden

ett allmänt
som tillhör

över till

någon

kännedom

den dömde

har

sjukdom

att

en sådan
som enligt

1988:

skyddslagen

ett särskilt

vid

är verksam

om
smitt-

14 72

sjukdom,
en samhällsfarlig
vården
den som
förestår

smittutgör
skall
vid

om det inte
står klart att det inte finns risk
Föreskrifter
för smittspridning.

hemmet

underrättas,

tvångsvård
om psykiatrisk
lagen
1991:1129
om
vård.
psykiatrisk

och

hälso-

lämpligen

det

särskilda

ges i
rätts-

det
Får

och

behandling
vid

ungdomshemmet,
sjukvården
behövs,

föras över till

sjukhus.

som
nödvändig

genomföras

bör den allmänna
dömde

han

de anvisningar

inte

Om

skall

sjukvård,

ges av läkare. Kan
och
undersökning

litas.

behöver

dömde

vårdas enligt

hälso-

sjukvårdspersonalen

och

ungdomshem

sam

behandling

och

det

föras

sjukhus.

som
nödvändig

Kan

bör den allmänna
Om

han

de anvisningar

ges av läkare.
undersökning

litas.

skall

sjukvård,

och

vårdas enligt

den

Om

behöver

dömde

den

någon

får

anden

ett allmänt
som tillhör

sjukvårdspersonalen

och är verksam
vid ett särskilt
kännedom
ungdomshem
om att
den dömde har en sådan smittsam sjukdom
andra
stycket

1999:000

som

smittsam

sjukdom,

förestår

vården

att det inte

§

allmänfarlig
skall den som
vid
hemmet

om det inte står klart
finns risk för smittFöreskrifter

spridning.
kiatrisk

2

smittskyddslagen

utgör

underrättas,

enligt

om

psy-

ges i lagen
om rättspsykiatrisk

tvångsvård

1991:1129
vård.

Om
det,

stycket

anledning

den som

enligt

Om

det

stycket

stå

särskilda

särskilda

eller

vara
föreskrif-

det

det, skall

utanför

bevakning

underkastad

till
första

ungdomshemmet

vistas

särskilda
under

finns

det

skall

under

finns

anledning

den som enligt
vistas
utanför

ungdomshemmet
bevakning

underkastad

särskilda

eller

till
första
det
stå

vara
föreskrif-
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ter. Tiden för sådan vistelse skall
räknas in i verkställighetstiden.

ter. Tiden för sådan vistelse skall
räknas in i verkställighetstiden.

I fråga om behandlingen
av
den som har förts över till en sådan sjukvårdsinrättning
som avandra
ses i 6 § första stycket

I fråga om behandlingen
av
den som har förts över till en sådan sjukvårdsinrättning
som avandra
ses i 6 § första stycket

meningen
risk

vård

vård,
18-24

meningen

lagen om rättspsykiatpsykiatrisk
för frivillig

§§ lagen

psykiatrisk
bestämmelsen

i

föreskrifterna

tillämpas

1991:1128

tvångsvård

risk vård

om
samt

i 8 § andra stycket
vård

om rättspsykiatrisk
för Statens instibefogenhet
om
tutionsstyrelse
att besluta
om
särskilda restriktioner.

lagen

Denna

lag träder

i kraft

den

vård,

lagen om rättspsykiatför frivillig
psykiatrisk

tillämpas

18-24

lagen 1991:1128
tvångsvård

psykiatrisk

rättspsykiatrisk

om
om befogenhet
tutionsstyrelse
särskilda

i
om
samt

i 8 § andra stycket

bestämmelsen

lagen

föreskrifterna

för Statens

att besluta
restriktioner.

Vård
instiom
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14

Förslag

till

Lag

ändring

om

kriminalvård

om

i anstalt
om kriminalvård

i an-

lydelse.

stalt skall ha följande

Föreslagen

lydelse

Nuvarande

1974:203

att 37 § lagen 1974:203

föreskrivs

Härigenom

i lagen

lydelse

37§
Om

en
och sjukvård,

hälso-

skall

han

enligt de anvisningar
som
Kan erforderlig
ges av läkare.
och behandling
undersökning
vårdas

lämpligen

den allmänna

Får

och sjukvårdspersonal

in-

allmänt

kännedom

kriminalvården

om

föras

får intagen

sjukhus.

till

hälso-

bör

anlitas.

sjukvården

Om det behövs,
över

anstalten

ske inom

Om

behöver

intagen

behöver

intagen
en
och sjukvård,

hälso-

vårdas enligt

skall

han

de anvisningar

som
ges av läkare. Kan erforderlig
och behandling
undersökning
ske inom

lämpligen

den allmänna

anstalten

sjukvården

Om det behövs,

får intagen

föras

allmänt
sjukhus.
över till
hälso- och sjukvårdspersonal
kriminalvården

om

bör

anlitas.
Får
in-

kännedom

lider av en
om att en intagen
sådan
sjukdom
smittsam
som
smittskyddslagen
enligt

lider av en
om att en intagen
sådan smittsam
sjukdom
som
enligt 2 § andra stycket smitt-

1988:1472

skyddslagen

1999:000

allmänfarlig

smittsam

hällsfarlig

utgör

en
samskall styresom detta,

sjukdom,
underrättas

mannen
om det

med

behövs

skall

fara för att smittan
Föreskrifter

tvångsvård
psykiatrisk

spridas.

om

ges i
rätts-

for

av intagen kvinske på
möjligt

såvitt

na
sjukhus.

Om

kvinnan

i god
överföras

tid

före

institution

Om anledning
den

förloss-

dit

eller

till

där

hon

kan

vård.

lämplig

skall

skall

behövs,

det

ningen
annan
erhålla

skall

föreligger

som

enligt

Föreskrifter

tvångsvård

ges i
rätts-

vård.

Förlossning
skall

na
sjukhus.

av intagen kvinske på
möjligt

såvitt
Om

det

kvinnan

i god

ningen

överföras

annan
erhålla

behövs,

tid

före

institution

lämplig

skall

den

skall

förloss-

dit

eller

till

där

hon

kan

vård.

Om anledning
till,

psykiatrisk

om
för

en intagen
1991:1129
om

lagen

därförsta

underrättas,

styresmannen

om det inte står klart att det inte
smittspridning.
finns risk för

psykiatrisk

vård.

Förlossning
skall

till

psykiatrisk

en intagen
1991:1129
om

lagen

till,

hänsyn

utgör
sjukdom,

föreligger

som

enligt

därförsta
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stycket vistas
anstalt stå under bevakning
särskilda
vara underkastad

eller

andra

behandlingen

stå under

bevakning

utom
eller

före-

vara underkastad
skrifter.

särskilda

före-

anstalt

Beträffande

behandlingen
av
intagen,
som har förts över
en
till en sådan sjukvårdsinrättning

av
över

som har förts
en intagen,
till en sådan sjukvårdsinrättning
som avses i 6 § första stycket

1991:1129

som avses i 6 § första
meningen
andra

lagen

meningen

andra

1991:1129

om rättspsykiatrisk
psykiatrisk
frivillig

vård

för

vård,

tillämpas

töreskriftema

i

18-24 §§ lagen 1991:1128
tvångsvård
psykiatrisk
bestämmelserna

om
samt
i 8 § andra och

lagen

styckena

tredje

vistas

stycket

eller

skñfter.
Beträffande

andra

utom
eller

för

vård,

tillämpas

föreskriñema

i

lagen 1991:1128

om
samt
i 8 § andra och

tvångsvård

psykiatrisk
bestämmelserna

tredje

lagen

om rättspsykiatrisk
psykiatrisk
frivillig

vård
18-24

stycket

styckena

lagen

om rättspsykiatrisk
för krimiom befogenhet
och regeringen
nalvårdsstyrelsen

om rättspsykiatrisk
för krimivård om befogenhet
och regeringen
nalvårdsstyrelsen

restatt besluta
om särskilda
viss
inbeträffande
riktioner
en

att besluta
om särskilda
beträffande
riktioner
en
intagen.

1991:1129

vård

tagen.

Denna

lag träder

i kraft

den

1991:1129

restviss
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15

Förslag

till

Lag

ändring

om

behandlingen

av

i lagen

1976:371

häktade

om

anhållna

och

mfl.

häktade

att 4 § lagen 1976:371
om behandlingen
skall ha följande lydelse.

föreskrivs

Härigenom

Nuvarande

av

mfl.

och anhållna

Föreslagen

lydelse

lydelse

4§
Vid

skall

behandlingen

syn tas till den häktades hälsotillstånd.
En häktad som bedöms
behöva hälso- och sjukvård eller
som
kallas,

begär

att

till-

så snart som möjligt
om inte
av läkare,

skall

undersökas
sådan

skall

läkare

anvisningar

om
vården av en häktad som är sjuk
skall iakttas.
den häkBehöver
tade

skall

sjukhusvård,

beredas

honom

sådan

henne

eller

så

Föreskrifter
som möjligt.
finns
tvångsvård
psykiatrisk
om
i lagen 1991:1129
rättsom
vård. Får hälso- och
psykiatrisk
snart

sjukvårdspersonal
nalvården

inom

krimi-

kännedom

om att en
häktad
lider
av en smittsam
smittskyddssjukdom
enligt
som
lagen
1988:1472
utgör
en

samhällsfarlig
chefen

för

underrättas
behövs

sjukdom,

skall

förvaringslokalen
detta,

om
med hänsyn

behöva
som
kallas,

hälso-

begär

om
till fara för

gen är onödig.
En läkares

till-

uppenbarli-

anvisningar

skall
tade

sjukhusvård,

beredas

skall

honom

eller

sådan

henne

så

Föreskrifter
som möjligt.
finns
tvångsvård
om psykiatrisk
i lagen 1991:1129
rättsom
vård. Får hälso- och
psykiatrisk
snart

sjukvårdspersonal
minalvården

inom

kri-

kännedom

om att
häktad
lider
smittsam
en
av en
sjukdom
som enligt 2 § andra
stycket
smittskyddslagen

1999:000
för

utgör
sjukdom,

allmänfarlig
skall

forvaringslokalen

chefen

underrät-

tas, om det inte står klart att det
inte finns risk för smittspridning.
Kan det befaras att transport
skada

hälsa,

hälsa,

behövs

medgi-

skall

om
av en häktad som är sjuk
iakttas. Behöver
den häk-

vården

medför

läkares

eller

och sjukvård

att läkare

skall så snart som möjligt
undersökas
av läkare,
om inte

smittsam
det

hän-

syn tas till den häktades hälsotillstånd.
En häktad som bedöms

att smittan skall spridas.
Kan det befaras att transport
medför
skada för den häktades
behövs

skall

behandlingen

sådan undersökning

uppenbarli-

undersökning

gen är onödig.
En läkares

Vid

hän-

för

den häktades

läkares

medgi-
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vande till

Förlossning
skall

kvinna

vande till transporten.

transporten.
av en
om möjligt

ske på

det,

det

skall

eller

sjukhus

Denna

skall

kvinna

av en
om möjligt

häktad
ske på

sjukhus.

sjukhus.
Om

Förlossning

häktad

finns

den

fjärde

anledning

som enligt andra
på
vistas
stycket

stå under bevakning.

lag träder

i kraft

den

Om

till
det,

eller

det

skall

finns

anledning

till

den som enligt andra
på
vistas
stycket

fjärde

sjukhus stå under bevakning.

73
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Förslag

till

Lag

ändring

om

sjukvårdslagen

och

1982:763

att 29 § hälso-

föreskrivs

Härigenom

i hälso-

och sjukvårdslagen

1982:763

skall ha följ ande lydelse.

Föreslagen

lydelse

Nuvarande

lydelse

29§
skall

det finnas

någon

som svaverksamrar för verksamheten
Verksamhetschefen
hetschef.
får

dock

nostik

bestämma

eller

vård

diag-

över

och behandling

endast om
patienter
av enskilda
komhan eller hon har tillräcklig
för detta.

petens och erfarenhet
Ansvaret

för

rörande

ter

psykiatriska

av en läkamed
specialistkompetens
re
Är verksamchefsöverläkare.
hetschefen

utövas

inte

sådan kompetens,

en läkare med
dessa
fullgörs
utsedd

av en särskilt
chefsöverläkare.

uppgifter

Ansvaret
ter rörande

för

ledningsuppgif-

tvångsisolering

enligt

1 988. 14 72

smittskyddslagen

utövas av en läkare med speciachefsöverläkare.
listkompetens
Är verksamhetschefen
inte en
läkare

med

sådan

fullgörs

dessa

särskilt

utsedd

kompetens,

uppgifter

av en
chefsöverläkare

eller

av en befattningshavare
50 a §
förordnats
enligt
som
smittskyddslagen.

Denna

lag träder

i kraft

den

hälso-

sjukvård

och

det finnas

skall

någon

som svaverksamrar för verksamheten
Verksamhetschefen
hetschef.
får

dock

nostik

bestämma

eller

över

diag-

vård och behandling

endast om
av enskilda patienter
han eller hon har tillräcklig
kompetens och erfarenhet
Ansvaret

ledningsuppgif-

den

tvångsvården

Inom

sjukvård

och

hälso-

Inom

ter

för

rörande

den

tvångsvården

för detta.

ledningsuppgif-

psykiatriska

av en läkaspecialistkompetens
re
Är verksamchefsöverläkare.
utövas

med

hetschefen

inte

sådan kompetens,

en läkare med
fullgörs dessa

uppgifter
av en särskilt
chefsöverläkare.
för

Ansvaret
ter rörande

ledningsuppgif-

isolering

av samtycke
enligt
ring

utsedd

oberoende

och tillfällig

isole-

smittskyddslagen

1999:000
utövas av en läkare
med specialistkompetens
chefsÄr
överläkare.
verksamhetschefen

inte en läkare med sådan
kompetens,
dessa uppfullgörs
gifter
utsedd
av en särskilt
chefsöverläkare.
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SOU

l

Inledning

1.1

Kommitténs
beslutade

Regeringen

uppdrag

den 5 september
kommitté

för en parlamentarisk
det svenska smittskyddet

1996:68
Dir.
1996 om direktiv
att göra en utvärdering
av
1988: 1472
på smittskyddslagen

med uppgift

med tonvikt
finns i sin
Direktiven
och Övriga författningar
som hör till smittskyddet.
del A.
helhet i slutet av betänkandet,
fästa särskild vikt vid bestämskall kommittén
Sammanfattningsvis
konsekvenser
och ekonomiska
av smittom tvångsåtgärder
uppdrag ingår vidare att kartlägga och utI kommitténs
skyddsarbetet.
sjukspridning av smittsamma
värdera olika åtgärder för att förhindra
bör
åtgärder
olika
erfarenheter
internationella
typer
domar, varvid
av
av
melserna

internationellt
smittockså beakta
skall
tas till
vara. Kommittén
och analysera fråoch genomgående uppmärksamma
skyddssamarbete
ingår vidare att
uppdraget
enskilde.
I
för
den
rättssäkerheten
gor kring
och andra
bastuklubbar
s.k.
förbud
mot
utvärdera
lagen 1987:375
om
till
leder
att mänoch därvid analysera om lagen
liknande verksamheter

sjukdomar.
mot att bli smittade av vissa samhällsfarliga
lqiminaliseför
förutsättningarna
analysera
även
en
och för att
underlåtenhet
att följa meddelade förhållningsregler

skyddas

niskor

skall

Kommittén
ring

av

en straffsanktionerad
dande av hivsmitta.

införa

Enligt
ningslöst

direktiven

analysera

skall

bestämmelse
kommittén

och föreslå

som uttryckligen
utifrån

de förändringar

utvärderingen

avser spriförutsätt-

och den forfattningsreg-

Smittskydd påkallar i framtiden.
som ett effektivt
1998 överlämnat
har genom beslut den 26 november
Regeringen
rörande förslag till åtgärder
gjord framställning
Socialstyrelsen

lering

av
vårdrelaterade

infektioner

de rapporteringsskyldighet
tioner.

rör förslag angåeninfekvårdrelaterade
vissa
av

i den del framställningen
vid förekomst

en
vid
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1.2

Kommitténs

Kommittén

verksamhetsberättelser
av utredningar,
själv
genomfört
också
eller uppdragit
men
särskilda kartläggningar
förhållandena.
Under
av

har

del

tagit

och

på området

rapporter

ra att genomföra
har särskilda
enkäter

miljö-

arbete

tillställts

behandlande

läkare,

and1997

smittskyddsläkare,

och hälsoskyddsförvaltningar

I syfte
samt åklagarmyndigheten
har domstolarnas
tvångsisolering
akter mellan

att belysa frågor rörande
den l januari
1989 och den 31 maj 1997 studerats.
tagit

del

uppgifter

akter

av smittskyddsläkamas
från smittskyddsläkarna

och från

enligt

Statskontoret

på kommitténs

av bl.a. smittskyddsorganisationens
gjort en särskild analys av vissa frågor rörande
samordning
Uppdragen
av smittskyddsarbetet.

enheten

Danderyds

under

utvärdering

har även

kompletterande

den särskilda
vid

uppdrag,

Kommittén

inhämtat

smittskyddslagen

omhändertagande
har,

och

1998 genomfört

ändamålsenlighet
bl.a. statlig

för

sjukhus.

styrning

en
samt
och

har redovisats

i rapporoch "Samordning

organisation
" l998:25
terna "Smittskyddsarbetets
och styrning
Kommittén
1999:4.
har
av smittskyddsverksamheten"
inhämtat skriftliga ga utlåtanden från olika experter samt inbjudit
särskilda
till kommitténs
föredragshållare
sammanträden.
Sekretariatet
har under
arbetet

haft kontakter

med företrädare

för myndigheter

och organisatio-

har arbetat med, samt delner som berörs av de frågor som kommittén
tagit i olika möten och seminarier
som hållits om smittskyddsfrågor
under utredningstiden.
Till
från

har knutits

sekretariatet

olika

intresseorganisationer

vetenskaplig

sakkunskap.

har intagits

representanter
med särskild

Deltagarforteclcningar

över referensgrupdel
Särskilda
A.
sammanträden
har hållits
av
och de har tagit del av visst underlagsmaterial
att lämna synpunkter.

i slutet

pema
med referensgruppema
och därvid

med
en referensgrupp
och en referensgrupp

fått tillfälle

För att få beteendevetenskapliga
aspekter belysta har kommittén
tagit del av såväl svenska som internationella
forskningsrön
på området.
Kommittén

har vidare

låtit göra särskilda

gor om smittskyddslagens
skyddslagens bestämmelser
Under
som

hösten

belyst

smittskyddsfrågor

skyddsfrågor

vid smittsamma

djur

Kommittén

enligt

skyddsinstitutet

och

hållit tre särskilda utfrågningar
vårdrelaterade
infektioner,
smitt-

sjukdomar

från utfrågningarna

har gjort

händertagande

och

medicinsk-etiska

samt

Deltagarförteckningar

för att belysa bl.a. fråpå beteenden och om hur smitt-

uppfattas.

1997 har kommittén

objekt

eller

inverkan

studier

studiebesök

smittskyddslagen
Smittskyddsläkaren

från
som sprids till människor
frågor i smittskyddsarbetet.
återfinns

i slutet av del A.
enheten för om-

vid den särskilda

vid Danderyds
i Stockholms

sjukhus,
läns

Smitt-

landsting.
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Inledning

SOU 1999:51

har också besökt

Kommittén
holm

Stiftelsen

för sexuellt

och Riksförbundet
och huvudsekreterare

téns ordförande

för Europadomstolen

företrädare

Noaks

ark/Röda

korset

i Stock-

KommitRFSL.
likaberättigande
för
Strasbourg
besökt
har
att med

och Europarådets

enhet för hälsofrä-

bestämmelser
i förhållanden
smittskyddslagens
rättigheterna.
mänskliga
de
Europakonventionen
om
Kommittén
har samrått med bl.a. Statens jordbruksverk
gor diskutera

till

bl.a.

angående

har avgett
rörande
djur. Kommittén
frågor om smittskyddsåtgärder
"Översyn
1997:11
Jordbruksverkets
rapporter
av
remissyttrande
över
andra
"Salmonella
och
1998:10
och
zoonoser
epizootilagstiftningen"
hos djur".
Kommittén

har vidare

i skrivelser
som framställts
rörande lagen 1988:1473
brottmål

tagit
till

del av synpunkter på smittskyddsfrågor
bl.a. från Rikspolisstyrelsen
kommittén,

om undersökning

och från Smittskyddsläkarföreningen

förändringar

i smittskyddslagstiftningen.

beträffande
rörande

HIV-smitta

i

bl.a. behovet

av
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2

Rättslig

2.1

Inledning

De huvudsakliga
ning
och

reglering

bestämmelserna

sjukdomar
av smittsamma
smittskyddsförordningen
i

spridom åtgärder för att förhindra
1988:1472
finns i Smittskyddslagen
rörande
Bestämmelser
1989:301.

I detäven i ett antal andra lagar och förordningar.
smittpå
sammanställning
av regleringen
ta kapitel ges en översiktlig
för annan lagstiftning
Vidare redovisas kortfattat
som
skyddsområdet.
författningar
flertalet
För
smittskyddet.
till
har anknytning
som preseni respektive
för innehållet
teras här återfinns
en närmare redogörelse
sakkapitel.

smittskydd

återfinns

2.2

Smittskyddslagen

2.2.1

Allmänt

mot smittsamma
är att skydda befolkningen
eftersom man inte ansett att ett effekLagen har tillkommit
sjukdomar.
varit möjligt
att upprätthålla enbart med stöd av hälsotivt smittskydd
i
Lagen omfattar
och strafflagstiftningen.
och sjukvårdslagstiftningen

Smittskyddslagens

syfte

reglerna i lagen
men de materiella
indelas i samsjukdomarna
sjukdomar.
avser endast vissa smittsamma
För de samhällsfarsjukdomar, 3
och övriga smittsamma
hällsfarliga
anmälföreligger
sjukdomarna
liga och vissa av de övriga smittsamma
skall
vilka
sjukdomar
lag
i
bestämmer
Riksdagen
ningsplikt.
anses
som
medan regeringen beslutar om vilka övriga smittsamma
samhällsfarliga

princip

alla smittsamma

sjukdomar

sjukdomarna.
anmälningspliktiga
sjukdomar
som skall ingå bland de
27 stycken och är angivna under
De samhällsfarliga
är för närvarande
upptagna
i en bilaga till smittskyddslagen,
1.l-l.3
varav sjukdomarna
anmälövriga
De
sjukdomarna.
under 1.3 avser de sexuellt överförbara
är 24 till antalet och finns upptagna under
sjukdomarna
ningspliktiga
Al
kan

respektive
under

A2 i en bilaga till
vissa förutsättningar

smittskyddsförordningen.
föreskriva

att

en ny

Regeringen

sjukdom

skall

82 Rättslig

reglering

SOU

omfattas

av bestämmelserna
om samhällsfarliga
skall snarast underställas
riksdagen.

beslut

2.2.2

Ansvar

Enligt

för att behövliga

5 § svarar landstinget
landstingsområdet

anger

Ett sådant

och organisation

tas inom
rum
Vad

sjukdomar.

smittskyddsåtgärder

vid-

om inte annat anges i 9-11 §§. Dessa lagoch enskilda
läkare.
som åvilar kommunerna

de uppgifter

gäller
som sägs om landsting i smittskyddslagen
landsting.
i
I
varje
ingår
landsting
inte
ett
muner som

också
skall

för kom-

enligt

6 §

finnas

som skall utses av den nämnd som utövar
en smittskyddsläkare
ledningen
I frågor som inte gäller beslut röav hälso- och sjukvården.
rande enskilda
skall smittskyddsläkaren
verka under nämnden.
Komvidtas mot
munen svarar enligt 9 § för att smittskyddsåtgärder
livsmedel,
vattentäkter,
avloppsvatten,
ventilationsanläggningar
andra objekt

Uppgifterna

miljö-

och hälsoskyddsområdet.

se avsnitt

Skyldigheter

Vid

smitta

har

den

och

Bestämmelser

munen som har till syfte att förebygga
och spridning
av smitta finns emellertid

2.2.3

djur,

sjukdomar.
som sprider eller misstänks sprida smittsamma
har lagts direkt på den nämnd som fullgör uppgifter
inom

och miljöbalken,

om åligganden för komoch förhindra
bl.a. uppkomst
även

i t.ex.

livsmedelslagen

2.3.7 och 2.3.8.

och rättigheter

för

den enskilde

om smitta av en samhällsfarlig
av eller misstanke
enskilde
ålagts vissa skyldigheter.
Den som har

sjukdom

anledning

misstänka

sjukdom
att han eller hon smittats av en samhällsfarlig
är
söka
läkare
§.
dröjsmål
13
Anledning
att utan
att anta att man
smittats kan enligt förarbetena
föreligga t.ex. då symtom som är typiska
för sjukdomen
visar sig, då man befunnit sig i en situation där risken att

skyldig

smittas är stor, då någon lämnar ett trovärdigt
påstående att smitta kan
ha överförts
eller då läkare på medicinska
grunder bedömer att någon
har anledning att anta detta och läkaren underrättar
personen om detta.
Att

ha en livsföring
eller beteende som allmänt sett är riskfyllt
utgör
inte tillräcklig
grund för skyldighet att låta undersöka sig. Den

däremot

smittade
låta

13

eller

läkaren
§.

Mot

efter beslut

misstänkt
göra

1999:5 l

smittade

är vidare

skyldig att
ta de prover
som behövs
kan undersökning
endast genomföras

de undersökningar

den enskildes

vilja

vid läkarbesöket

och

om tvångsundersölming.
Den undersökte
är skyldig att följa de förhållningsregler
som meddelats honom, 13
kan avse t.ex. kontakten
En förhållningsregel
med

Rättslig
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läkaren,

den behandlande

hygien,

isolering

i hemmet,

arbete

reglering

och skol-

är
i övrigt. Om den undersökte
livsföring
gång samt den undersöktes
till
sig
vända
17
§
enligt
han
kan
med förhållningsreglema
missnöjd
är viför att få dem prövade. Smittskyddsläkaren
smittskyddsläkaren
finner
på det sätt han
dare oförhindrad
att ändra förhållningsreglema

ändamålsenligt.

mest

Förhållningsregler

fattat beslut rörande
av smittskyddsläkaren
dvs.
förvaltningsdomstol,
allmän
hos
överklagas
kan
Ett

§.
sjukdom
smittats
av en samhällsfarlig
som
och lämna upplysningar
till smittspåming
medverka
och vart den kan ha förts vidare 14
kan ha kommit
länsrätten

52

Den

är även skyldig att
om varifrån smitta
§. Någon

finns emellertid

sanktion
inte.

till smittspåming
mot den som inte medverkar
inte någon skyldighet
att låta sig beföreskrivs
I smittskyddslagen
handlas eller någon allmän skyldighet att låta sig tas in på sjukhus.
EnDen enskilde har även vissa rättigheter enligt smittskyddslagen.
vård och behandling
all undersökning,
som behövs
sjukdom gratis för patienvid samhällsfarlig
från smittskyddssynpunkt
fråga är om åtgärder av
När
sjukvård.
och
hälsolandstingets
ten inom
för
till
begränsad
kostnadsfriheten
att avse undersökning
privatläkare
är

ligt

63 § är bl.a.

sjukdom eller
samhällsfarlig
att klarlägga
om patienten är smittad av en
i dessa fall gäller
för kostnadsfrihet
förutsättning
ej. Som en ytterligare
1993:1651
lagen
enligt
ersättning
får
om läkarvårdsatt läkaren ifråga
vid besmittskyddssynpunkt
från
behövs
Läkemedel
ersättning.
som
för
kostnadsfria
patisjukdom är däremot
handling
av en samhällsfarlig
dem. Enligt smittskyddslagen
enten oavsett vilken läkare som förslcrivit
alla
inte
förrnånema
utan är begränsade till dem
kostnadsfria
gäller de
enligt lagen 1962:381
om allmän försäkring.
som är sjukförsäkrade
biträde i mål i allDen enskilde har även i vissa fall rätt till offentligt
59
rörande personinriktade tvångsåtgärder,
män förvaltningsdomstol

Åligganden

2.2.4

I smittskyddslagen

ligt

10 § skall

för

läkare

Enhar även enskilda läkare ålagts vissa uppgifter.
verksamhet
Varje läkare i sin hälso- och sjukvårdande

och andra anmälningspliktiga
på samhällsfarliga
vara uppmärksam
kan krävas. Läkaren är
skäligen
och vidta de åtgärder som
sjukdomar
anta att han smitvidare skyldig
att undersöka den som har anledning
sjukdom om läkaren har kompetens och inte är
tats av en samhällsfarlig
smitta föreligger
även
Vid konstaterad
uppgiften.
utföra
förhindrad
att
läkare är unatt behandla. När det gäller privat verksamma
begränsad till dem som har
och behandlingsskyldigheten
dersökningsenligt lagen 1993 :165 l om läkarvårdsersättning.
ersättning

skyldighet

83
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läkare

uppsöker för att bli undersökt
eller besom patienten
behandlande
blir
läkare
enligt
§. Om
smittskyddslagen
ll
av
hos annan läkare övergår
en patient väljer att fortsätta sin behandling
behandlande
läkare
denne,
uppgiften
på
som
som därvid har att underhandlad

rätta den tidigare

behandlande

läkaren om detta 19 §.
skall bl.a. söka ta reda på om patienten är
sjukdom. För detta ändamål skall
av en samhällsfarlig
och ta de prov som behövs 15 §. Normalt
patienten

Den behandlande
smittad

eller

han undersöka

läkaren

sett är det härvid fråga om prov från blod, saliv, urin eller avföring. Läkaren skall vidare, om det inte är uppenbart att patienten inte är smittad
informera
sjukdomens
art och smittav sjukdomen,
om den misstänkta
samhet 15 §. Vid samma tillfälle
skall läkaren meddela de förhållskall iaktta för att undvika
smittspridning.
som patienten
Dessa förhållningsregler
skall tas in i journalen.
Den behandlande
läkaatt så långt det är möjligt
ren har vidare en skyldighet
se till att förhållOm läkaren har anledning anta att den smitningsreglema
följs, 16
tade eller misstänkt
smittade av en samhällsfarlig
sjukdom inte följer

ningsregler

eller

inte

kommer

att följa

de förhållningsregler

underrätta

smittskyddsläkaren

skall
som meddelats
om detta, 25
Den behandlande
läkaren har vidare en skyldighet
att bedriva smittspårning vid samhällsfarlig
sjukdom 18 §. Genom att fråga patienten
skall han söka få reda på av vad eller vem den smittade har blivit smittad och vilka andra som kan ha blivit
smittade av samma smittkälla.
Han skall också söka
reda på till vem den smittade kan ha fört smitläkaren

skyndsamt

tan vidare.

Om läkaren därvid finner anledning anta att en person smitsjukdomen
ifråga, skall läkaren på lämpligt sätt underrätta denne
tats av
att söka läkare 5 § smittskyddsförordningen.
Om
om hans skyldighet
den misstänkt
smittade
inte kan förmås inställa sig för undersökning
skall smittskyddsläkaren

underrättas

härom

26

§ smittskyddslagen.

läkare

att någon har smittats av en anmälsom konstaterar
skall anmäla detta till smittskyddsläkaren
ningspliktig
sjukdom
och
Smittskyddsinstitutet
SMI
vissa sjukdomar
samt beträffande
även till

Varje

den kommunala
under

upptagna

nämnden;
1.2 och A2

smittskyddsförordningen.

det senare gäller beträffande
sjukdomarna
i bilagan till smittskyddslagen
respektive

Amnälningsskyldighet

smitta

av vissa anmälningspliktiga
obduktion
eller vid analys vid

sjukdomar

sjukdomar

föreligger
påträffas

mikrobiologiskt

också

i samband

laboratorium.

när
med
Även

fått

utbredning inom ett område
som
en anmärkningsvärd
eller uppträder i en elakartad form skall anmälas, 20 och 22 §§.
De samhällsfarliga
bortsett från sjukdomarna
sjukdomarna
upptagna under 1.3. i bilagan till smittskyddslagenskall anmälas med
uppgifter
nolika

om den smittades namn,
smittkällan,
de sannolika

personnummer
smittvägama,

och adress, den sande förhållningsregler
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reglering

och andra åtgärder
i form av behandling
som meddelats och de åtgärder
uppgifter
andra
smittspridning
samt
av
för att förhindra
som vidtagits
sjukdomarna
upptagna unVid anmälan av
för smittskyddet.
betydelse
syfilis och ulcus
klamydiainfektion,
der 1.3 dvs. gonorré, hivinfektion,
inte uppgift om den smittades identitet och sannolik smittkälla anges 21 §. Istället skall anmälan innehålla de två första siffrorsamt uppi den smittades personnummer
na och de fyra sista siffrorna
tillhör en riskOm den smittade vid hivinfektion
gifter om hemortslän.
smittskyddsförordningutsatt grupp skall även denna grupp anges 4 §
med uppgifter
anmälas
skall
sjukdomar
om
en. Övriga smittsamma
den smittades identitet samt de övriga uppgifter som behövs för att kunskall

molle

Om det behövs kan smittskyddsläkautbredning.
na följa sjukdomens
uppgifter
inhämta kompletterande
nämnden
kommunala
ren eller den
inSmittskyddsförordningen
23
från den läkare som gjort anmälan,
skall
läkare
inom vilka
vidare bestämmelser
nehåller
om tidsfrister
den

fullgöra

föreskrivna
misstänker

om läkaren
ningspliktiga

sjukdom

stadgas att
Vidare
smittats
flera
patienter
att
av samma anmälunderrättas
omedelbart
smittskyddsläkaren
skall

anmälningsskyldigheten.

smittskyddsförordningen.

2 och 3

vid inträffade
anmälningsskyldigheten
den ovan beskrivna
behandlande
läkaren
den
att lämtidigare
nämnts
har som
sjukdomsfall
eller
smittade
den
dels
när
smittskyddsläkaren
till
na en underrättelse
eller
följa
inte
sjukdom antas
smittade av en samhällsfarlig
misstänkt
Utöver

inte komma

25 §, dels när en person
smittad
inte utan dröjsmål låter
vara
skall också underrätta
läkaren
behandlande
Den
smittade avbryter
den smittade eller misstänkt

givna

att följa

som vid smittspåming
26 §.
sig undersökas

förhållningsregler

misstänks

smittskyddsläkaren
om
läkaren är införstådd
behandling
utan att den behandlande
underrättelser
dessa
med
är att påsyftet
primära
med det 25 §. Det
skall
underrättelsema
varför
även
ingripande,
kalla smittskyddsläkarens

pågående

innehålla

identitetsuppgifter.

Smittskyddsläkaren

2.2.5
Som
skall

nämnts

skall

i varje

landsting

finnas

som
en smittskyddsläkare
av
som utövar ledningen
planeför att smittskyddet

utses av den nämnd inom landstinget
och sjukvården. Landstinget
ansvarar
och organiseras samt avsätter medel för verksamheten

hälso-

ras
skyddsläkaren

svarar

för den direkta

ledningen

medan

och planeringen

smitti detalj

I 7 § görs en uppräkning
av de allmänna uppgifav smittskyddsarbetet.
har att ombesörja. Enligt denna bestämmelter som smittskyddsläkaren
och leda
förutom
att planera, organisera
smittskyddsläkaren
skall
se
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smittskyddet
skyddet,

även bl.a. verka

följa

fortlöpande

för samordning

och likforrnighet

smittskyddsläget

av smittoch verka för

i landstinget

åtgärder vidtas. Han skall vidare hjälpa den kommuatt förebyggande
nala nänmden, läkare och andra som är verksamma
inom smittskyddet,
undervisa
berörd hälso- och sjukvårdspersonal,
lämna allmänheten
råd
och upplysningar
effektivt

i smittskyddsfrågor

smittskydd.

läkaren

Utöver

samt även i övrigt verka för ett
dessa allmänna uppgifter har smittskyddsbl.a.

uppgifter

myndighetsutövande

fatta

att

beslut

rörande

tvångsåtgärder,

se vidare nedan.
och den kommunala
Smittskyddsläkaren

uttrycklig

att samarbeta med varandra
och andra som bedriver
verksamhet
av betydelse
Vidare skall nämnden informera
smittskyddsläkaren

läkare

för smittskyddet.

och samråda med hoav betydelse för hans verksamhet
och viktigare
åtgärder som berör smittskyddet.
Smitt-

om iakttagelser
nom om beslut

skyddsläkaren

får själva bestämma

och kommunen

samverkan.

lagrum

arbeta

och med behandlande

I samma
med varandra

och att de därvid
verksamheten.

2.2.6

skildes

har enligt

12 § en
och med myndigheter,

skyldighet

behandlande

Inom

nämnden

skall

lämna

och sjukvården

hälsotillstånd

läkare

de uppgifter

för denna
skall

sami smittskyddsfrågor

som

för

är nödvändiga

bestämmelser

sekretessbrytande
hälso-

fonnerna

stadgas att smittskyddsläkama

gäller

sekretess

och personliga

för uppgift

förhållanden

om den endet
inte
står klart
om
eller honom närståen-

kan röj as utan men för den enskilde
att uppgiften
de. Sekretessen
gäller såväl mot enskild som mot myndighet.
Selo-eråder enligt lag eller förordning.
tessen bryts om uppgiftsskyldighet
I smittskyddslagen

finns

Hit hör bl.a. de tidigare

vissa sådana sekretessbrytande
beskrivna

bestämmelser.

bestämmelserna

om anmälningsskyldighet. Vidare har smittskyddsläkaren
för att kunna fullgöra sina uppgifter bl.a. rätt att på begäran i ett enskilt fall få upplysningar
från och
hos den kommunala
nämnden samt hos läkare och
ta del av uppgift
andra

gäller

som är verksamma
hivinfektion
finns

giftsskyldighet

för

och frivårdsmyndighet

inom

hälso-

dessutom

och sjukvården

vissa

smittskyddsläkaren,

särregler
socialnämnd,

8

§.

När

det

rörande

bl.a. upppolismyndighet

och 31 §§ samt beträffande
den som tas in
eller med tvång på annan vårdinrättning
32 §.
Vidare
finns regler om skyldighet
för myndigheter,
som genom sin
verksamhet
får kännedom
om uppgifter
som är av betydelse for smittskyddet och för enskild hälso- och sjukvård som står under tillsyn
av

30

på lqiminalvårdsanstalt

Socialstyrelsen,

att på smittskyddsläkarens

begäran

lämna

för honom
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sjukdomar

vid vissa samhällsfarliga

om smittbärare

uppgifter

behövliga
§-

29

tvångsåtgärder

Personinriktade

2.2.7

för smittskyddsatt även om utgångspunkten
förmedverkan,
till
frivillig
enskilde
den
arbetet skall vara att motivera
vidtas
kan
mot den
smittskyddsarbete att åtgärder
utsätter ett effektivt
får tillgripas
dock att tvångsåtgärder
enskildes
vilja. Det understryks
framhålls,

I förarbetena

medverkan
inte
att förmå den enskilde till frivillig
om försöken
tillgriper
han
innan
en
28 § bör smittskyddsläkaren
Enligt
lyckas.
väg om det kan ske utan risk
söka nå rättelse på frivillig
tvängsåtgärd
först

för smittspridning.

lagen

tillfälligt

är tvångsundersökning,

enligt

som medges

tvångsåtgärder

De personinriktade

smittskyddsoch tvångs-

omhändertagande

isolering.

Enligt
av någon
inte utan

36 § f°ar smittskyddsläkaren
13 § är skyldig

som enligt

dröjsmål

gör

i det enskilda

misstanke

ses härmed har tidigare
skyldigheter.
enskildes
grepp

som

kan

detta.

besluta om tvångsundersökning
att låta sig undersökas
men som
skall därvid föreligga
en grundad

Det
att personen blivit smittad. Vad
i samband med redogörelsen
redovisats
fallet

Tvångsundersölcningen

förorsaka

annat

än obetydligt

inte

men.

innebära

in-

beslut

om

Ett

kan inte överklagas.

tvångsundersökning

då det ännu inte står klart om en person
sjukdom, får smittskyddsläkaren,
samhällsfarlig
I fall

en
skäl

får

som avför den

är smittad eller
av
särskilda
det
av
om
besluta om tillfälligt

befarad spridning,
att förhindra
får vara högst sju dagar
37 §. Omhändertagandet
sjukdomar
samhällsfarliga
de
endast
och gäller
som upptagits under 1.1
andra
dvs.
än de sexuellt översmittskyddslagen,
och 1.2 i bilagan till
föreligger
det
gäller att
Som förutsättning
en speförbara sjukdomama.
kan räkna med patientens
inte
på
tyder
att
ciell omständighet
man
som
Det kan härvid vara fråga om klara uttalanden
medverkan.
frivilliga
eller livsföring.
eller
ifråga
från personen
personens sociala situation
länsrätten.
hos
får
överklagas
omhändertagande
Beslut om tillfälligt
behövs

för

omhändertagande

smittspridning
åtgärd för att förhindra
av samEnligt 38 §
tillgripas.
sjukdom kan vidare tvångsisolering
fattas i två fall. Det ena är om den smitkan beslut om tvångsisolering
till de åtgärder som behövs för att förhindmedverkar
tade inte frivilligt
Som

en yttersta

hällsfarlig

ra smittspridning.
det finns grundad

förhållningsregler

skall också fattas om
om tvångsisolering
anta att den smittade inte följer meddelade
innebär uppenbar risk för smittoch underlåtenheten
Ett beslut

anledning

87
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spridning.
Det är länsrätten som på ansökan av smittskyddsläkaren
fatfår pågå under högst tre måIsoleringen
tar beslut om tvångsisolering.
nader från den dag den smittade togs in på sjukhus på grund av beslutet
40

§.

föreligger
även efter denna tid skall
av isolering
innan tremånadersfristens
utgång ansöka om forlängning av isoleringen
hos länsrätten 41 §. Ett beslut om förlängning
får avse högst sex månader åt gången. Någon yttersta gräns för den
finns inte. Tvångsisolering
sammanlagda
isoleringen
skall ske på ett
sjukhus som drivs av landsting 38 §.
Om

behov

smittskyddsläkaren

Om länsrättens

beslut

inte kan avvaktas på grund
om tvångsisolering
skall smittskyddsläkaren
enligt 39 § fatta
av risken för smittspridning
beslut härom. Ett sådant beslut av smittskyddsläkaren
skall omedelbart
underställas

länsrättens

prövning.

När det inte längre

ofördröjligen

besluta

skyddsläkaren

skall

skäl för isolering

finns

om att tvångsisoleringen
vidare ofördröjligen
pröva

upphävande

när den isolerade

kan beslutet

överklagas

När det gäller

skall

begär det, 42

hos länsrätten

innehållet

52

i isoleringen

smittskyddsläkaren

skall

upphöra.

Smitt-

frågan om isoleringens
Om begäran inte bifalls

§.
föreskrivs

i 43 § att den isoletas väl om hand och få det stöd och den hjälp som behövs
och motiveras
och livsforing
så att isoleringen
att ändra sin inställning
kan upphöra. Sedan en lagändring
1996 finns vissa rättigheter
för den
isolerade uttryckligt
reglerade i lagen såsom rätt till sysselsättning
och
rade skall

fysisk

utevistelse
om synnerliga hinder inte finns
I 43 a § regleras vidare rätten att föra telefonsamtal,
att ta emot besök och att sända och ta emot brev. Chefsöverläkaren
får
efter samråd med smittskyddsläkaren
besluta om inskränkningar
i dessa

träning

samt daglig

mot utevistelsen.

rättigheter

i annat fall skulle motverom syftet med tvångsisoleringen
kas. Den som är tvångsisolerad
får vidare underkastas den begränsning
i rörelsefriheten
för att genomföra
tvångsisoleringen
som är nödvändig
44 §. Smittskyddslagen
innehåller
vidare bestämmelser
om egendom
och ytlig kroppssom den isolerade inte får ha och om kroppsvisitation
besiktning av den isolerade, om kontroll
samt om omav försändelser

händertagande

och förstöring

§§.
av viss egendom 45-48
Den isolerade får enligt 49 § ges tillstånd
att vistas utanför sjukhusets område. Beslut om sådant tillstånd meddelas av smittskyddsläkaren

efter samråd med chefsöverläkaren,
läkaren

själv.

Tillståndet

på begäran

om tillstånd
av sådant tillstånd
länsrätten 52 §.
lande

Av

29 § hälso-

for ledningsuppgifter

får förenas

eller efter delegation,
med villkor.

av chefsöverEtt beslut om avslag

att vistas utanför sjukhusets område, återkaleller meddelande
får överklagas
hos
av villkor

och sjukvårdslagen
rörande

1982:763

tvångsisolering

framgår

utövas

att ansvaret
av en läkare med
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sådan

sådan

eller

istället

uppgifterna

fullgörs

kompetens

chefsöverläkare

Om verksamhetschefen

chefsöverläkare.

specialistkompetens

befattningshavare

av en särskilt
som förordnats

reglering

saknar
utsedd

enligt

50 a § smittskyddslagen.
vid tvångsisolering
50 a § får landstinget
Enligt
av den som för
och
sjukvården legihälsoinom
någon
förordna
smitta av hivinfektion
kompetens och erfarentimerad befattningshavare,
som har tillräcklig
enligt smittde uppgifter som åvilar chefsöverläkaren
het, att fullgöra
skyddslagen.

tvångsåtgärder

Obj ektinriktade

2.2.8

svarar som tidigare nämnts för att åtgärder
sjukvidtas mot objekt som sprider eller misstänks sprida smittsamma
nämnden
har
härvidlag
sina åligganden
domar. För att kunna fullgöra
givits befogenhet
som behövs
att meddela de förbud och förelägganden
sjukdom. Ett föreläggande
för att hindra spridning av en samhällsfarlig

Den

kommunala

eller

förbud

nämnden

med vite.

får förenas

nars i brådskande
des bekostnad 33

fall,

Om beslutet

kan nämnden

besluta

inte följ
om rättelse

eller även anpå den enskil-

§.

för att förhindra
rätt att om det är nödvändigt
föremål
förstöra
låta
sjukdom
spridning av samhällsfarlig
av personlig
skall
beslut
förstöring
Vid ett
om
natur och att låta avliva sällskapsdjur.
till den som drabbats
betala skälig ersättning
nämnden
av beslutet
har vidare

Nämnden

§.

34

ersättning

Beträffande

av sällskapsdjur

vid avlivning

se avsnitt

i

2.3.3.

För att kunna

fullgöra

sina uppgifter

har nämnden

rätt till

tillträde

och ta de prover som behövs 35 §.
och rätt att göra undersökningar
kan
fattar enligt smittskyddslagen
nämnden
kommunala
den
som

Beslut

överklagas

hos länsrätten

Biträde

2.2.9

av

51

§.

polis

m.m.

skall kunna geatt vissa åtgärder som är nödvändiga
biträde
begära
möjlighet
§
att
nomföras
finns enligt 62
av polis. Polisför inställelse
för tvångsundersökning,
hjälp kan begäras för inställelse
eller tvångsisoleomhändertagande
på sjukhus i samband med tillfälligt
För att säkerställa

ring,

för

den kommunala

Socialstyrelsens

tillsyn.

nämndens

tillträde

till

bl.a.

lokaler

och för

89
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reglering

innehåller

Smittskyddslagen

även vissa bestämmelser

smittskyddslagen,

av mål och ärenden enligt
och rättens sammansättning

ningen
frister

2.2.10

om handläggbl.a. rörande tids-

i vissa fall.

Tillsyn

Tillutövas enligt 65 § av Socialstyrelsen.
över smittskyddet
all verksamhet
och
omfattar
synsansvaret
som bedrivs av myndigheter
andra som har ålagts ett ansvar enligt smittskyddslagen.
Socialstyrelsen

Tillsynen

till de handlingar
och upplysningar
att få tillgång
som
behövs samt att inspektera den smittskyddsverksamhet
som bedrivs 66
har vidare rätt att meddela förelägganden,
och 68 §§. Socialstyrelsen
har därvid

vilka

rätt

kan förenas

länsrätten

§.

53

med vite 67

§.

Ett sådant beslut

69 § smittskyddslagen

Enligt

får överklagas

hos

och 10 § smittskydds-

också ge föreskrifter
får Socialstyrelsen
om frågor inom
Med stöd i dessa bestämmelsom inte gäller vaccination.
bl.a. utfärdat "Föreskrifter
och allmänna råd vid
ser har Socialstyrelsen
SOSFS
smittskyddslagen"
1989:18.
tillämpning
av

förordningen
smittskyddet

2.3

lagstiftning

Annan

på smittskyddets

område
2.3.1

1989:290

Karantänslagen
med anslutande

Karantänslagen

förordning

kompletterar

smittskyddsla-

till skydd mot att s.k. karantänssjukdomar
gen med vissa bestämmelser
förs in i landet eller sprids till utlandet genom land-, luft- eller
ötrafik.
Med karantänssjukdom
febem,
§
enligt
gula
2
kolera
och
pest.
avses
Den kommunala

nämnd

är ensom ansvarar för miljö- och hälsoskydd
ligt 3 § ansvarig för att sanitära åtgärder vidtas beträffande
laster, bagaoch djur medan smittskyddsläkaren
ge och annat gods, transportmedel
smittskyddsåtgärder.
Socialstyrelsen
för
andra
har enligt 18 §
ansvarar
i landet. Vissa hamnar och flygplatöver karantänsverksamheten
eller karantänsflygplatser.
ser skall bestämmas
vara karantänshamnar
Enligt 9 § skall befälhavaren
på ett fartyg eller luftfartyg
bl.a. då han

tillsyn

har

kan
att anta att smitta
av karantänssjukdom
vid
ankomsten
till
sådan
hamn
eller
flygplats
senast
till tullmyndigheten.
Tullmyndigheten
om hälsotillståndet

anledning

ombord

uppgift
därvid

underrätta

smittskyddsåtgärder
ligger

enligt

finnas
lämna
skall

som har att besluta om eventuella
smittskyddslagen.
Förbud mot avresa före-

smittskyddsläkaren
enligt

14 § för den som på grund

av en karantänssjukdom

tagits
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lerats

i hamnområden.

råttbekämpning

2.3.2

I lagen

smittskyddslagen.

enligt

om isolering eller tvångsisofinns också bestämmelser
om

förhållningsregel

meddelats

in på sjukhus,

reglering

1987:375

Lagen

förbud

om

verksamheter

liknande

och andra

bastuklubbar

s.k.

mot

verksamheter,
och liknande
bastuklubbar
om förbud mot s.k.
tillkom
mot bakgrund av oron för
som trädde i kraft den 1 juli 1987,
Syftet med lagen var
spridning av hiv på s.k. bastu- och videoklubbar.
smittas.
från
människor
att
att skydda
till vilken allmänheten
och sammankomst
Enligt 2 § får tillställning

Lagen

inredom den med hänsyn till utfomining,
i övrigt av den lokal eller plats där den skall äga
ning eller beskaffenhet
eller är avsedd att föreverksamhet
som förekommer
rum och den
särskilt
ägnad
att underlätta för beär
komma eller annan omständighet
sökare att ha sexuellt umgänge i lokalen eller på platsen med annan beinte anordnas,

har tillträde

då det är fråga om sexuellt
är endast tillämplig
föreställningar
och pomografiska
Bordeller

Bestämmelsen

sökare.

besökare.

mellan

umgänge

inte av denna lag; här finns istället straffbestämmelser
för förbudet är att allGenom att en förutsättning
i annan lagstiftning.
faller
eller sammankomsten
till tillställningen
mänheten
har tillträde
normalt

omfattas

sällskap

i slutna

möten

där allmänheten
omfattar
eller

dock

med tillställning
även verksamhet
som är att jämställa
dvs. då de faktiska
har tillträde,
dit allmänheten

sammankomst

Enligt
att den är offentlig.
i
högst
fängelse
dömas till

utvisar

mot förbudet
omständigheterna
är mildrande,

bryter

2.3.3

Vissa

bestämmelser
om ersättning

1989:225

i övrigt

två

år

den som
eller,

om

ekonomiska

om
till

förmåner

smittbärare
nedsatt
eller

till

av smittsam sjukom förutsättningarna
arbetsförmågan
men

följd

sjuklön

Den som inte förlorat
enligt lagen
fä ersättning

till
om ersättning
allmänna
rätt till ersättning
3 § har smittbärare
av
s.k. smittbärarpenning,
om han måste avstå från förvärvsarbete

är smittbärare

Enligt

smittbärare.
medel,

är uppfyllda.
kan istället

3 § skall

till böter.

För den som fått sin arbetsförmåga
dom föreligger
rätt till sjukpenning
härför

Förbudet

tillämpningsornrådet.

utanför

inte har tillträde

omständigheterna

Lagen

i hem och på andra platser

och sammankomster

på grund

av
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reglering

beslut

enligt

eller livsmedelslagen

smittskyddslagen

1971:511

eller

eller
som har meddelats med stöd av livsmedelslagen
eller hälsokontroll
läkarundersökning
utan att beslut har fattats men
smittad av en samhällsfarlig
han
till
klarlägga
syftar
är
att
om
som
föreskrifter

sjukdom eller har en sjukdom, en smitta eller ett sår eller annan skada som kan göra livsmedel
som han hanterar otjänligt till människoföda.
ges även rätt till resekostnadsersättning.
avses enligt l § den som har eller kan antas ha en
sin arbetsförmåga
till följd av
smittsam
sjukdom
utan att ha förlorat
sjukdomen
eller den som för eller kan antas föra smitta utan att vara
sjuk i en smittsam
sjukdom. När det gäller de ovan angivna förutsättskall noteras att ett beslut enligt smittför
ningarna
smittbärarpenning

smittbärarpenning

Utöver

Med

smittbärare

sjukdom.
endast kan avse en samhällsfarlig
En ansökan
till
smittbärare
till försäkersättning
enligt
lagen
ersättning
görs
om
om
§. Vidare finns i lavilken fattar beslut om ersättning ll
ringskassan

skyddslagen

samt samav smittbärarpenning
gen närmare regler om bl.a. beräkning
Någon karensdag gäller inte vid smittordning med annan ersättning.
bärarpenning utan ersättning utgår från första dagen i ersättningsperioden. I lagen ges även möjlighet
att sätta ned eller dra in smittbärarpen-

ningen

i vissa fall.

Ekonomiska

förmåner

i samband

med smitta

finns

även reglerade

i

sjukvårdsförmåner
om avgiftsfria
m.m. för vissa hivmed särskilda
bestämmelser
och förordningen
1968:235
om

lagen 1993:332
smittade
gratis

och behandling

undersökning

I detta sammanhang

sjukdomar.
allmän

försäkring

om
vårdavgifter

AFL

av sjömän vid vissa smittsamma
kan även nämnas att lagen 1962:381
och förordningen
1994:362
om

innehåller
bestämmelser
om
m.m. för vissa utlänningar
bl.a.
till
ekonomiska
form
tillfällig
förmåner
i
i
föräldrapenning
rätt
av
samband med smitta hos barnet 4 kap. lO § AF L respektive avgiftsfrihet för vård och åtgärder

smittskyddslagen

enligt

4

§ förordningen

om

för vissa utlänningar.

vårdavgifter

m.m.
Enligt förordningen

1956:296

om ersättning

från

staten i vissa fall
spridning av en smittsam sjukdom kan
att förhindra
från staten för kostnader
och
en enskild eller ett företag få ersättning
förluster som orsakats av att en myndighet
ingripit enligt smittskyddsla-

vid ingripanden

gen dock

för

endast beträffande

lagstiftningen

vissa sjukdomar

eller

enligt

livsmedels-

spridning
för att förhindra
av en smittsam sjukdom. Förinnehåller
närmare bestämmelser
om i vilka fall sådan ersättkan beräknas. Bland annat finns en
ning kan ges och hur ersättningen
särskild bestämmelse
till ersättning om en myndighet
låtit
om möjlighet

ordningen

avliva

ett sällskapsdjur.
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2.3.4

1980:369

Epizootilagen

bestämmelser

Epizootilagen

innehåller

djursjukdomar

som kan spridas genom

till

epizootiska

människa

reglering

allmänfarliga
att förhindra
bland djur eller från djur

för

smitta

som omfattas
2 § epizooti-

sjukdomar

Vilka

sjukdomar.

Enligt
1980:371.
av lagen anges i epizootiförordningen
att anmäla till veterinär
lagen har den enskilde skyldighet
om han har
vård
drabbats
hans
i
djur
misstänka
ett
att
anledning
av epizootisk
att
undersökning
genomföra
samt att i
att
sjukdom. Det åligger veterinären
det behövs besluta om bl.a. förbud mot att besöka eller
den utsträckning

epizootilagen.
inträffat
3 och 4
en fastighet där sjukfallet
med allmän
1971:810
förordningen
§
4
enligt
också
har
Veterinären
Jordbruksverket
bl.a.
underrätta
veterinärinstmktion
att
en skyldighet
att lämna

vid

fall
Vid
konstaterat
sjukdom.
av
om epizootisk
att om det behövs besluta bl.a.
sjukdom har Jordbruksverket
förbud och om vissa andra åtgärder 5 § epizootiovannämnda
misstanke

epizootisk
om
lagen.

epizootiska

och förebygga

kämpa

får vidare

7 § epizootilagen

Enligt

däribland

meddela

sjukdomar,
smittrening

avlivning,

för att beföreskrifter
om
skyddsympning

Jordbruksverket,

samt
Jordbruksverket
djur.
eller annan
anses
av
också ha rätt att fatta beslut om dessa åtgärder i det enskilda fallet. Den
utövas enligt 9 § epizootilagcentrala tillsynen
över lagens efterlevnad
inom länet.
länsstyrelsen
medan
utövar tillsynen
Jordbruksverket
en av
förbud
och
de
förelägganden
meddela
har rätt att
Länsstyrelsen
som
uppenbart behövs och får även förordna om rättelse på den enskildes
olika

åtgärder,

förebyggande

bekostnad.
medel

Lagen

för kostnad

de enligt

2.3.5

behandling

eller förlust

epizootilagstifmingen

Lagen

om ersättning av statstill
följd av ett ingripanuppkommit
som
epizootilagen.
10 och ll

även bestämmelser

innehåller

1983:738

salmonella

om

bekämpande

av

hos djur

bestämmelser
hos djur innehåller
om bekämpande av salmonella
salhindra
spridning
uppkommen
och
bekämpa
av
om åtgärder för att
Jordhålls
i fångenskap.
hos husdjur och djur som
monellainfektion

Lagen

och
om bl.a. slakt, isolering av djur, smittrening
§.
bekämpningssynpunkt
från
nödvändiga
l
är
som
ovannämnda
beslut
efterlevnaden
veteutövas
Tillsynen
över
genom
av
får meddela de
rinär som Jordbruksverket
utsett 3 §. Jordbruksverket
och f°ar
behövs för lagens efterlevnad
förelägganden
som uppenbart

bruksverket

fár besluta

andra

åtgärder

också

förordna

fogenheter

om rättelse
som ankommer

på den enskildes
på verket

enligt

bekostnad

lagen

4

§. Vissa

kan dock

be-

delegeras
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hos djur
om bekämpande
av salmonella
bestämmelser
till
for
möjlighet
den som
ersättning
om
beslut
grund
orsakats kostnader
och förluster
på
enligt lagen eller
av
dess följdbestämmelser.
5 §.

I

förordningen

1984:306

finns

2.3.6

Lagen

1683

1992:

om

provtagning

på djur,

m.m.

på djur, m.m. avser enligt 1 § bl.a. kartläggning
Lagen om provtagning
och åtgärder för att hindra
och kontroll
djursjukdomar
smittsamma
av
Enligt 2 § får Jordbruksverket
djursjukdomar.
spridning av smittsamma
föreskriva

eller i det särskilda

fallet

besluta

eller underom provtagning
sökning. Verket fâr vidare besluta bl.a. om avlivning
av djur, isolering
i
hanteringen
djur
eller
andra
djur
4 a §. Om inte
begränsningar
av
av
enligt 7 § tillsynen över efterutövar Jordbruksverket
annat föreskrivits
levnaden

och beslut som meddelats med stöd av
av sådana föreskrifter
finns att delegera viss tillsyn. Tillsynsmyndigheten
lagen. Möjlighet
får
meddela förelägganden
och förbud.

2.3.7

1971:511

Livsmedelslagen

Livsmedelslagen

innehåller

bygga uppkomst

och förhindra

bl.a. bestämmelser

som syftar till att föresmitta
via livsmedel.
Med
av
dryckesvara,
eller
njutningsmedel

spridning

livsmedel

avses enligt l § matvara,
med undantag av
annan vara som är avsedd att förtäras av människor
1992:859
Med livsmeär tillämplig.
vara på vilken läkemedelslagen
del avses även dricksvatten.
gäller med vissa unLagens bestämmelser
i enskilt hushåll. Den gäller inte heldantag inte hantering av livsmedel
ler hantering i kök i förskola eller fritidshem
med högst två avdelningar
3

§. I lagen och de bestämmelser

bestämmelser
lande.

Vidare

om bl.a. livsmedels
finns bestämmelser

som följer av lagen finns detaljerade
beskaffenhet,
hantering och saluhålom personalhygien

och om livsme-

delslokal.

Enligt

24 § utövar

Statens livsmedelsverk

den centrala

tillsynen

över

efterlevnaden

medan länsstyrelsen
utövar
av livsmedelslagstiftningen
den närmare tillsynen
inom länet. Den eller de kommunala
nämnder
inom miljö- och hälsoskyddsområdet
utövar tillsom fullgör uppgifter

i den mån regeringen
inte föreskrivit
att den
synen inom kommunen
skall utövas av Livsmedelsverket.
har bl.a. rätt att
Tillsynsmyndigheten
få tillträde
och andra utrymmen
till områden, livsmedelslokaler
och att
där göra undersökningar
och ta prover 26 §. Tillsynsmyndigheten
får

1999:51

Rättslig

SOU 1999:51

reglering

och de förbud som uppenbart behövs
25 §.
rättelse
på den enskildes bekostnad
om
hand
förutsättningar
under
vissa
ta
kan myndigheten
Härutöver
om en
§.
27
förstöra
den
låta
fall
och
i
vissa
även
vara

vidare

de förelägganden

meddela

även besluta

och kan

1998:808

Miljöbalken

2.3.8

2 kap.

Enligt

att främja en hållbar
kommande
generationer
och
innehåller

i miljöbalken

hänsynsregler.

allmänna

miljö-

1982:1080

med balken

nuvarande

försäkra

berör

1979:596.

och renhållningslagen

är målet

miljö.

lagar

som
hälsoskyddslagen

bl.a.

sammansmälts,

1969:387
balken

femton

har

I miljöbalken

Ett flertal

rättsligt

och

hälsoskyddet

miljöskyddslagen
l kap. 1 § miljö-

utveckling

och att till-

en hälsosam och god
och
bindande principer

bestämmelser
av hälsoskyddslagens
verksamhet
och hälsoskydd. Vissa

i 9 kap. som rör miljöfarlig
bestämmelser
har istället tagits in i förordningen
av hälsoskyddslagens
Med stöd av
och hälsoskydd.
verksamhet
1998:899
om miljöfarlig
och därtill anslutande bestämmelser
regler om hälsoskydd
miljöbalkens
återfinns

kan ingripanden
för människors

göras i syfte att förebygga eller undanröja olägenheter
hälsa. Enligt 9 kap. 3 § avses med olägenhet för män-

begrepp Sanitär
vilket begrepp ersatt hälsoskyddslagens
medicinsk
eller
bedömhygienisk
enligt
störning
som
- en
helt
tillfäleller
ringa
och
inte
menligt
hälsan
kan
är
påverka
ning
som
och
föreskriver
bostäder
att
lig. I 9 kap. finns vidare bestämmelser
som
lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenniskors

hälsa

olägenhet

och att de skall hållas fria
9
§
1 st
kap.
samt att ägare eller
från ohyra
skall
vidta
de åtgärder som
till berörd egendom
nyttjanderätthavare
oläskäligen kan krävas för att hindra uppkomsten
av eller undanröja
finns behälsa 9 kap. 9 § 2 st. Härutöver
genheter för människors
heter

hälsa inte uppkommer

för människors

och andra

bl.a.

vattentäkter.
föreskrifter

för människors
den

av
närmare

9

för grundoch anläggningar
om avloppsanläggningar
möjlighet
medger
finns regler som
Vidare
att meddela
i olika hänseenden om sådana behövs för att inte olägenhet

stämmelser

Enligt

skadedjur

hälsa skall uppstå.

26 kap.

l § skall

miljöbalken

och

tillsynsmyndigheten
bestämmelser

kontrollera

följer

som
framgår

av

efterlevnabalken.

Den

av förordningen
av tillsynsansvaret
det
gäller
tillsynen
När
miljöbalken.
enligt
över
tillsyn
om
med undantag
för sådan
inom kommunen,
och hälsoskyddet
miljöverksamhet
miljöfarlig
anges dock direkt i balken
som kräver tillstånd,
fördelningen

1998:900

utövas av den eller de nämnder
kap. 3 §. För att kunna utöva tillsyn

att den skall
mer 26

som kommunen
har myndigheten

bestämrätt till

95

96 Rättslig
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tillträde

och att få göra undersökningar
28 kap. 1 §. Tillsynsmyndigheten har vidare rätt att meddela förelägganden
och förbud 26 kap.
9 §. Om det meddelade
föreläggandet
eller förbudet inte åtlytts, kan
myndigheten
begära verkställighet
av beslutet hos kronofogdemyndig-

heten 26
felandes

kap. 17.
bekostnad

2.4

finns

Möjlighet
26

kap.18

också att besluta

Bestämmelser

i

till

anknytning

om rättelse

på den

§.

lagstiftning

annan

frågor

som

med

rör

smittskyddet
2.4.1

Hälso-

I hälso-

och

och sjukvårdslagen

för hälso-

sjukvårdslagen
HSL

återfinns

1982:763
de grundläggande

reglerna

och sjukvården.

har ansvar för att de inom landsLandstinget
en god hälso- och sjukvård men skall även i övÄven komrigt verka för en god hälsa hos hela befolkningen
3 §HSL.
har
i
fall
några
skyldighet
erbjuda
hälsooch
sjukvård,
att
munerna
dock
läkarvård.
Socialstyrelsen
utövar tillsyn över hälso- och sjukvården.

tinget

bosatta

erbjuds

I 2-2 c
HSL finns de grundläggande
för hur sjukvårprinciperna
den skall bedrivas. Målet är en god hälsa och en vård på lika villkor
för
hela befolkningen.
Hälso- och sjukvården
skall bl.a. bygga på respekt
för patientens självbestämmande
och integritet och främja goda kontakter mellan

patienten

skall

möjligt

vård

med patienten.

och hälso-

och sjukvårdspersonalen.

och behandling

Hälso-

utformas

Så långt det är

och genomföras

i samråd

och sjukvården

skall vidare arbeta för att föreom metoder för att förebygga sjukdom eller skada skall när det är lämpligt ges till den som vänder sig till hälsooch sjukvården.

bygga

ohälsa.

HSL

Upplysningar

innehåller

sjukvården.

även bestämmelser

I 29 § redogörs

ler för vem som har ansvaret

rörande

ledningen

av hälso- och
smittskyddslagens
regför ledningsuppgifter
rörande tvångsisole-

med hänvisning

till

ring.

2.4.2

Psykiatrisk

Bestämmelser

psykiatrisk
kiatrisk

tvångsvård

finns ilagen 1991:1128
tvångsvård
om psykiatrisk
om
LPD
tvångsvård
och lagen 1991:1129
om rättspsyÄndamålet
vård LRV.
med tvångsvården
är enligt 2 § LPT att

SOU 1999:51

Rättslig

reglering

behov av sådan psykiatrisk
vård,
att den som är i oundgängligt
blir
stånd
i
sjukvårdsinrättning,
frivilligt
på
efter
intagning
att
som ges
vård och ta emot det stöd som han behöver.
medverka
till erforderlig
se till

När det gäller
LRV

Lagen

varlig

risk vård,
är intagen

och

tvångsvård

LPT

får endast ges om patienten lider av en alloch på grund av sitt psykiska tillstånd
och sina

störning

behov av psykiati övrigt har ett oundgängligt
på
tillgodoses
inte
kan
sätt
annat
än
genom att patienten
som
för
heldygnsvård.
Som
förytterligare
sjukvårdsinrättning
på
förhållanden

utsättning

gäller

sig sådan vård eller till
att patienten motsätter
tillstånd
uppenbart saknar förmåga att ge uttryck
i frågan. Samtliga tre förutsättställningstagande

också

följd

av sitt psykiska
för ett grundläggande
skall

ningar

LPT

sig i vissa avseenden.

3 § LPT

enligt

psykisk

personliga

men skiljer

om psykiatrisk

1991:1128

Tvångsvård

fått större betydelse.

har samhällsskyddet

LRV

är i stora delar samordnade

samtidigt.

föreligga

Vid

bedömningen

skall

vidare

beaktas

om patienten till följd av sin psykiska störning är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Beslut om intagning
för tvångsvård

på en sjukvårdsinrättning
en enhet för psykiatrisk

vård och skall

utfärdat

Tvångsvård

under

s.k. vårdintyg.

högst fyra veckor.

fattas av chefsöverläkaren
vid
grundas på ett av annan läkare

enligt

Om patienten

sådant

är intagen

beslut

kan äga rurn
psykiat-

för frivillig

s.k. konom tvångsvård fattas även utan vårdintyg,
endast
kan
fyra
beslut
dock
dagar.
vilket
Om ytterligare
vertering,
avse
tvångsvård
erfordras skall länsrätten efter ansökan av chefsöverläkaren

risk vård kan beslut

besluta

i frågan.

dens upphörande
Chefsöverläkarens

skall genast besluta om tvångsvårför denna inte längre föreligger.
förutsättningar
när
för tvångsvård
beslut om intagning
eller avslag på

Chefsöverläkaren

begäran

om att tvångsvården
hos länsrätten.

Lagen

1991:1129

skall upphöra

om rättspsykiatrisk

kan överklagas

vård

av patienten

LRV

För den som fällts till ansvar för brottslig
för
gärning eller är misstänkt
sådan gärning
fall
beslutas om rättspsykiatrisk
vård. Enligt
kan i vissa
vid bestämmandet
av påföljd
överlämnande
till
vård. Förrättspsykiatrisk
om
förutom att det måste vara fråga om ett brott där påföljden inte kan stanna vid böter, är att gärningsmannen
lider av en allvarlig psykisk störning och att det med hänsyn till hans psykiska tillstånd
3l

kap. 3 § brottsbalken

för en gärning
utsättningarna,

besluta

4 19-0619
Smittskydd
delA

kan domstolen

97

98 Rättslig
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reglering

förhållanden

och personliga

att han är intagen på en
förenad med frihetsbeär
som
kan domstolen under viss förutsättär påkallat

i övrigt

för psykiatrisk

sjukvårdsinrättning

vård,

och annat tvång. I beslutet
föreskriva
att vården skall förenas

rövande

ning

ning.
Härutöver
vård eller

kan

chefsöverläkaren

för rättspsykiatrisk

med särskild

utslcrivningspröv-

en enhet för rättspsykiatrisk
besluta om rättspsykiatrisk
häktad eller intagen i kriminalvårdsvid

undersökning

vård för bl.a. den som är anhållen,
anstalt. Förutsättningarna
är att den som beslutet rör lider av en alloch
och med hänsyn till sitt psykiska tillstånd
störning
varlig psykisk
vård som
av psykiatrisk
kan tillgodoses
samt
genom att han är intagen på en sjukvårdsinrättning
sig sådan vård eller till följd av sitt psykiska tillstånd
att han motsätter
för ett ställningstagande
i
saknar förmåga
uppenbart
att ge uttryck
förhållanden

sin personliga

I de fall där beslutet

frågan.
beslutet

överklagas

2.4.3

har behov

inte fattats

av en domstol

i ett brottmål

kan

hos länsrätten.

Lagstiftning
3 § socialtjänstlagen

Enligt

i övrigt

på socialtjänstens
1980:620

SoL

område

har kommunen

det ytters-

får det stöd och den hjälp
för att de som vistas i kommunen
enskildes
den
regleras
6
§
SoL
de
behöver.
rätt till bistånd från
I
som
och sin livsföring
i övrigt om hans
för sin försörjning
socialnämnden

ta ansvaret

på annat sätt. Häri ingår också insatser för
Socialnämnden
har vidare enligt 11 § ett
rehabilitering
av missbrukare.
missbruk
och
motverka
förebygga
syfte
för
i
insatser
att
av
ansvar
medel. Nämnden
skall aktivt
alkohol
och andra beroendeframkallande
inte kan tillgodoses

behov

får den hjälp och den vård han
sörja för att den enskilde missbrukaren
Vidare skall socialnämnden
för att komma ifrån missbruket.
enligt 22 § SoL sörja för att den som behöver vårdas eller bo i annat
eller hem för vård och boenhem än det egna tas emot i ett familjehem
för LVMoch LVUundantag
de. Kommunen
skall enligt 23 § med
behöver

hem

och hem för vård och boende.
av familjehem
och om vårdens utformning
sådana
hem
om
Beslut som rör bistånd till vård och
i socialtjänstförordningen.

tillgodose

finns

behovet

bestämmelser

Närmare

m.m. kan endast överklagas genom s.k. kommunalkan inte
prövas i laglighetshänseende
men domstolen
ändra det materiella
innehållet
i beslutet.

behandlingsinsatser
besvär.

Beslutet

Insatser

enligt

socialtjänstlagen

bygger

på frivillighet

från

den en-

dock i två fall av tvångsbestämmelser,
skildes sida. Lagen kompletteras
i vissa fall LVM
nämligen
lagen 1988:870
om vård av missbrukare

Rättslig
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och

lagen

om vård
dock inte att redogöras

lagen kommer

om vård

1988:870

Lagen

bestämmelser

särskilda

med

l990:52

Den sistnämnda

LVU.

i vissa fall

av missbrukare

reglering

av unga
för här.

LVM

beslutas om någon till följd av ett
narkotika
eller flyktiga
lösningsmedel
alkohol,
missbruk
fortgående
av
och vârdbehovet
är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk
eller på annat sätt. En förutenligt socialtjänstlagen
inte kan tillgodoses
skall

4 § LVM

Enligt

tvångsvård

till
är vidare att missbrukaren
om vård enligt LVM
och
hälsa
for
allvarlig
psykiska
följd av missbruket
utsätter sin fysiska
fara, löper uppenbar risk att förstöra sitt liv eller kan befaras komma att
beslutas
skada sig själv eller någon närstående. Tvångsvård
allvarligt
for beslut

sättning

av socialnämnden

efter ansökan
av länsrätten
skilda s.k. LVM-hem.

och lämnas

genom

sär-

vidtages for
smittskyddsâtgärder
För att möjliggöra
att erforderliga
finns en sekretessbrytande
regel i 26 a §
smittspridning
verksam person som
denna skall, en vid LVM-hemmet
får
kännedom om att en
och som
tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen
sjukdom, underrätta den som förestâr vårintagen har en samhällsfarlig
att förhindra
LVM.
Enligt

om det inte står klart att det inte finns risk för smittläfinns bestämmelser
I smittskyddslagen
om behandlande
informera
för
hivinfektion
läkare
ansvarig
skyldighet
att vid

den vid hemmet

spridning.
kares

LVM-vården.

2.4.4

1980:

Sekretesslagen

Enligt

7 kap.

l

100

§ sekretesslagen

1980:100,

och

sjukvården

SekrL,
för

sekretess

gäller

om enskilds
det
inte
står
klart
hälsotillstånd
och personliga förhållanden
att uppom
eller honom närstående.
giften kan röjas utan men for den enskilde
Även smittskyddsläkaren
omfattas av hälso- och sjukvârdssekretessen
hälso-

inom

den

enligt

7 kap. l § SekrL.

offentliga

tjänsten,

polisen

tesslagen

bygger

heter

l

kap.

14

kap.

7

för uppgifter

kap.

Undantag

gäller

hos social-

19 och 21 §§.

att sekretess gäller
verksamhetsgrenar
självständiga

och mellan

14

gäller sekretess

på principen

kap. 3 § SekrL.

att lämna

Vidare

och kriminalvården

uppgift

mellan

olika

Sekre-

myndig-

inom en myndighet
för de fall myndigheten
är skyldig

enligt lag eller förordning
till annan myndighet
vissa angivna fall då uppgifter får lämnas trots sekretess

uppgifter
1 §,

2 § SekrL

generalklausulen

m.fl.

bestämmelser

är tillämplig

14

och de fall

kap. 3 §. Enligt

i vilka

den s.k.

generalklausulen

får

99

100 Rättslig
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lämnas mellan myndiguppgifter i viss utsträckning
Detta gäller dock inte hälso- och sjukheter efter en intresseavvägning.
Vidare gäller undantag från sekretess envårdssekretessen
i 7 kap. l

sekretessbelagda

uppgiftsutlämnande.
l kap. 5 § i fall av s.k. nödvändigt
utnyttjas restriktivt.
skall denna senare bestämmelse
bestämmelser
Motsvarande
om sekretess inom enskild

ligt

lagen
i 2 kap. 8-10
område.
och sjukvårdens

finns

sjukvård
på hälso-

Bestämmelser

2.4.5
Svensk

på

straffbestämmelse

rätt saknar

från

1998:531

sätt att smittsam

och

område

som är särskilt avpassad för överen person till annan. Brottsbalken

BrB

sig på ett sådant
överföras.

hälso-

om yrkesverksamhet

straffrättens

sjukdom
av smittsam
emellertid
innehåller
ett flertal
i det enskilda fallet
omständigheterna
föring

Emellertid

som beroende på
på den som beter
överförs
eller riskerar att

bestämmelser

kan tillämpas

sjukdom

vid
finns ett antal bestämmelser
som kan tillämpas
döms
den
3
l
§
BrB
kap.
Enligt
sjukdom.
smittsam
som
av
berövar annan livet för mord eller om brottet är att anse om mindre
grovt för dråp 2 §. Orsakar någon av oaktsamhet annans död döms för
I 3 kap.

BrB

överföring

till annans död 7 §. Den som tillfogar
annan person kropps5 § eller grov missskada, sjukdom eller smärta döms för misshandel
handel 6 §. Åsamkar någon av oaktsamhet annan person kroppsskada
eller
eller sjukdom
är ringa döms för vållande till kroppsskada
som

vållande

sjukdom

8 §.

nan för livsfara
för framkallande
mord,

dråp eller

döms den som av grov oaktsamhet utsätter ansjukdom,
fara för svår kroppsskada eller allvarlig

Slutligen
eller

till
av fara för annan 9 §. Försök eller förberedelse
straffbart
också
ringa
misshandel
inte
sådan
är
är
som

§.

11

som kan bli aktuella att tillämpa finns även i 13 kap.
allmän fara för män13 kap. 7 § kan den som framkallar
eller
livsmedel,
infektera
förgifta
eller hälsa genom att
eller överföra
annat, på annat sätt sprida gift eller dylikt

Bestämmelser
BrB.

Enligt

niskors

liv

vatten eller
eller sprida allvarlig

sjukdom dömas för spridande av gift eller smitta.
oaktsamhet
begår sådan gärning döms enligt 13 kap. 9 §
som av
Försök eller förberedelse
till
med gift eller smittämne.
för vårdslöshet

Den

spridande

av gift eller smitta

är straffbart

12

§.

Rättslig
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hivsmitta

Undersökning

beträffande

Enligt

12 § rättegångsbalken

28 kap.

med provtagningen
delse för utredningen

i brottmål

tas på den som skämedföra
kan
fängelse, om syftet
som
omständigheter
som kan vara av bety-

för ett brott

ligen kan misstänkas

reglering

är att utröna
om brottet.

får blodprov

beträffande HI V-smitta
lagen 1988:1473
om undersökning
på
till
provtagning
möjlighet
en person som är misstänkt
ges
Enligt
l § skall en undersökför brott även i vissa andra fall än ovan.
ning av den misstänkte
äga rum om målsäganden begär det. Sådan beför
avseende en person som är skäligen misstänkt
gäran kan framställas
Genom

i brottmål

sexualbrott,

varigenom

hivinfektion

kunnat

överföras

till

målsäganden.

Begäran kan också framställas
som är skäligen misskan
tänkt för annat brott om det på grund av särskilda omständigheter
brotkunnat överföras till målsäganden
befaras att hivinfektion
genom
tet. Enligt 2 § fattas beslut om undersökning
av åklagare eller domstol.
avseende

Målsägande
ningen.

och åklagare

skall

underrättas

någon

om resultatet

av undersök-

lOl

.zmavrøbøaumzø
-
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och

i Sverige

smittspridning

3

i

omvärlden

1

Inledning

I kapitlet

redogörs

för förekomsten

i såväl
sjukdomar
av smittsamma
I avsnitt 3.4 behandlas särskilt vissa

som svenskt perspektiv.
För att ge en bild av smittskyddssituationens
om hivinfektion.
avslutande
kapitlet
några exempel på bl.a.
det
i
föränderlighet
ges
och olika sjukdomar.
För en
samband mellan smittämnen
nyupptäckta
nationellt

frågor

medicinsk

beskrivning

av de smittsamma

sjukdomarna

hänvisas

till

del

B bilaga

3.2

Smittskyddssituationen

3.2.1

Det

internationellt

globala läget

problem uppträtt. Nya allde senaste tjugo åren har oförutsedda
har uppträtt eller kunnat identifieras,
varliga infektionssjukdomar
som
och
ebola,
febem
hemorragiska
och
den
legionella
hivinfektion,
t.ex.
Under

"gamla"
trätt
mot

har återuppstått,

sjukdomar

i nya regioner eller uppbakterier
som är resistenta
av
är ett exempel på förändringar

uppträtt

på ett förändrat
sätt. Uppkomsten
och andra läkemedel
antibiotika

Resistenta
i hela världen.
folkhälsoproblem
betydande
som medfört
tuberkulos,
tyfoidmalaria,
gäller
bl.a.
det
smittämnen
har uppträtt
när
tuberkulosSå beräknas t.ex. drygt 20 % av
feber och pneumokocker.
tuberkelbakterier.
fallen i Östeuropa vara orsakade av multiresistena
Bl.a. med hänsyn
tionen

WHO

till

resistensproblemen

även infektioner

ett allt större och allvarligare
kan konstateras
Samtidigt

har enligt

som erhålls
problem.

Vårlshälsoorganisa-

vid vård på sjukhus

blivit

att utbredningen
av några av de sjukhälsa
hot
många
människors
tid
utgjort
lång
sedan
mot
ett
som
förklarades
utrotade
1980
Smittkoppor
riktning.
tagit en positiv
vara
och WHO har förklarat
som mål att polio skall vara utrotad år 2000.
domar
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föresom drabbar ett stort antal människor
av de sjukdomar
Emellertid
kommer
främst i utvecklingsländerna.
utgör infektionssjukländerna.
domar ett problem även i de industrialiserade
Flera

infekSå är t.ex. diarrésjukdomar
en av de vanligast förekommande
huvuddelen
livsmedelsvarvid
orsakas
världen över
tionsgruppema
av
Livsmedelsbuma
infektioner,
orsakade av t.ex.
buma mikroorganismer.

skapar problem av större omoch campylobacter,
Även hepatit B och hepaländerna.
industrialiserade
de
i
även
omfattning.
Enligt
beräkningar
förekommande
i
stor
tit C är globalt
med kronisk hepatit B.
1997 lever t.ex. mer än 350 miljoner människor
STD
sjukdomarna
De sexuellt överförbara
utgör ett stort problem
A, salmonella

hepatit

fattning

miljoner
nya fall
förekomsten
inträffade
bland vuxna under
av
av STD
länder. Hiv/aids
förekommer
har märkts i bl.a. östeuropeiska
nu på alla
kontinenter.
UNAIDS
om denna organisation se kap. 20 uppskattar att
världen

över.

WHO

uppskattade

att

ungefär

333

1995. En ökning

människor

över 30 miljoner

levde med hivinfektion

människor

att antalet nysmittade
människor
dessa nysmittade
barn under

1997

överskred

var ca 2 miljoner

i slutet av 1997 och
fem miljoner.
Av

kvinnor

och ca 500 000

15 år.

kan ses när det gäller utbredningen
som enligt UNAIDS
det
tecken på en snabb ökning av
föreligger
av hiv/aids i världen är att
antalet fall såväl i vissa länder i Asien som i vissa delar av Östeuropa.
har totalt drygt 25 000 fall av hivinfektion
It.ex. Ukraina
rapporterats
De trender

syns tecken på att spridvarav drygt hälften under 1997. Emellertid
minskat i länder som är hårt drabbade men där
ningen av hivinfektion
insatser, bl.a. Uganda och Thailand.
man aktivt satsat på förebyggande
av nya fall av hiv/aids minska eller i vart fall
synes förekomsten
stabiliseras
i vissa andra regioner. Så har t.ex. antalet aidsfall minskat i

Vidare

de nordeuropeiska
Orsakerna

behandling

till

länderna,

i Australien

dessa förändringar

och behöver

och Nya Zeeland

är bl.a.

inte innebära

tillgången

att riskerna

samt i USA.

till

ny medicinsk
för smittspridning
i

sig har minskat.
WHO

har förklarat

att tuberkulos

återigen

är ett akut hot mot den
med resistenta tuberkel-

bl.a. på grund av problemen
finns i utveck95 % av dem som bär på tuberkulos
lingsländerna.
I stora delar av Östeuropa, däribland de baltiska staterna,
ökat och förekomsten
har emellertid
antalet fall av tuberkulos
av tuberkulos synes också ha ökat bland utlandsfödda
personer i Europa. Däroch
emot har förekomsten
av difterz kunnat hejdas genom vaccination

globala

folkhälsan

bakterier.

Drygt

i industriländema.
är nu mycket ovanlig
nens betydelse visas bl.a. genom att nya difteriepidemier
f.d. Sovjetunionen
sviktade.
när vaccinationsprogrammen
denna

infektion

Vaccinatio-

uppträdde
Efter

mas-

i

i Sverige och i omvärlden
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i regionen

spridningen

synes emellertid

siva vaccinationsinsatser

vara

på nedgång.

jämförelse

Nordisk

3.2.2

i de
sjukdomar
av smittsamma
om förekomsten
baserade på antalet
länderna kan erhållas genom jämförelser
sjuksmittsamma
vissa
fall i respektive land. Förekomsten
av

uppfattning

En

nordiska
anmälda
domar
Island

åren

1992,

har statistik

har hämtats
SMI.

endast varit

dock

framhållas

Det bör emellertid

viss försiktighet
terings-

eftersom

allmänna

till

1995. Uppgifterna

Smittskyddsinstitutet

måste göras med
att jämförelser
använder sig av något olika rapporoch rappor-

samt då undersöknings-

och redovisningssystem

också kan variera.

teringsbenägenheten
Den

länderna

för

tillgänglig

lands motsvarighet

från respektive

3:1 Beträffande

i tabell

1995 och 1997 presenteras

i Norge,

situationen

Danmark,

Finland

och Sverige

ett allmänt
relativt
ut. Så är t.ex. diarrésjukdomar
ser emellertid
har t.ex.
1990-talet
i samtliga länder. Sedan mitten av
spritt problem
i samtliga
noterats en ökning av hepatit A bland narkotikamissbrukare
gonorré
överförbara
sjukdomarna
länder. De sexuellt
dessa nordiska
likartad

och syfilis har vidare blivit
Även beträffande
klamydia

länder.
mer sällsynta i samtliga nordiska
sedan
märkts
trend
har en nedåtgående
i
liksom
och Finland
har bl.a. i Danmark

Dock
av l980-talet.
Sverige åter märkts en viss ökning de senaste åren.
Även
på ett allmänt plan är likartad
om situationen
beträffande
skillnader
påtagliga
föreligger
länderna
slutet

enskilda

sjukdomar,

vilket

också återspeglas

i tabellen.

för de nordiska
förekomsten
Finland

av
har t.ex.
till viss

och syfilis vilket åtminstone
av tuberkulos
en högre förekomst
till
Ryssland där dessa sjukdomar ökat.
närheten
med
del kan förklaras
Danmark
skiljer sig också ganska markant från övriga nordiska länder

Orsakerna till denna skillnad mellan situanär det gäller hivinfektion.
och frågan har
och i t.ex. Sverige är svårbedömda
tionen i Danmark
forskare har
omdiskuterad.
Vissa
mycket
varit
också de senaste åren
inte omfattas
av att hivinfektion
Det finns inte heller
i den danska smittskyddslagen.
inte
har Danmark
Vidare
delta
smittspårning.
i
att

framhållit

betydelsen

av skyldigheterna
någon skyldighet
haft

motsvarande

för preventiva
som finns i Sverige. Andra forskare
program
har antalet nyanhar däremot framhållit
att oavsett dessa förhållanden
Enligt dessa forsminskat under l990-talet.
mälda fall av hivinfektion
att hivinfektion
kare har bl.a. det förhållandet
var mer utbredd i Danden fortsatta spridmedfört
även
epidemin
att
mark redan i början av

åtgärder

ningsnivån

legat högre.
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Ungefärligt

anmälda
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fall av vissa smittsamma
1992, 1995 och

per 100 000 invånare

sjukdomar
1997

Sjukdom
Tuberkulos

Hepatit B

Hepatit A

Salmonella

Campylobacter

Gonorré

Klamydia

Syñlis

Hiv

Anm.

År

Danmark

Finland

Norge

Sverige

1992

7,3

13,5

6,6

7,0

1995

8,6

11,8

5,4

5,7

1997

10,7

11,1

4,6

5,1

1992

1,2

1,7

0,8

2,4

1995

2,1

2,2

2,3

3,3

1997

1,8

6,0

4,3

1,7

1992

3,3

0,75

2,9

3,2

1995

1,9

3,2

5,7

6,8

1997

2,1

3,3

7,8

7,0

1992

65,2

69,5

23,5

59,7

1995

69,3

69,1

23,6

40,3

1997

95,1

57,4

32,2

48,4

1992

21,8

41,3

14,2

51,7

1995

49,8

43,0

24,0

63,1

1997

50,5

46,7

27,3

60,0

1992

10,7

19,6

9,6

5,5

1995

5,5

7,4

4,0

2,8

1997

3,6

4,2

4,4

2,8

1992

295

227

236

198

1995

248

151

215

156

1997

258

198

224

157

1992

1,0

0,6

1,1

0,9

1995

0,7

3,3

0,1

0,8

1997

1,1

3,3

0,25

0,5

1992

7,3

1,8

2,4

4,0

1995

5,8

1,4

2,4

2,8

1997

5,2

1,3

2,5

2,7

Island
2,6

4,1

15,7

0,4

398

0,4

1,9

Kommittén ha: endast haft tillgång till begränsadeuppgifter avseendeIsland.

Smittspridning

SOU 1999:51

i Sverige

Situationen

3.3

i Sverige och i omvärlden

läget i Sverige följs bl.a. genom den rapportering
detta i
sjukdomsfall
inträffade
som görs till SMI, se närmare om
av
förekomsten
beträffande
utvecklingen
av vissa
kap. 5.3. För att belysa
statistiska
vissa
uppsjukdomar visas i tabell 3:2 och 3:3
smittsamma
klassificeför de enligt smittskyddslagen
gifter. I tabell 3.2 redogörs

Det epidemiologiska

sjukdomarna och i tabell 3:3 redogörs för några av
sjukdomarna
anmälningspliktiga
som har en större inhemsk

rade samhällsfarliga
de övriga

spridning.
Tabell

3:2

sjukdomar
Sjukdom
Gonorré
Hepatit A
Hepatit B akut
Hepatit B bärare
Hepatit C
Hiv
Klamydia
Meningokocksjukdom
Paratyfoid
Salmonella
Shigella
Syñlis
Tuberkulos *
Tyfoid
Övriga samhällsfarliga
sjukdomar

fall av samhällsfarliga
1994, 1997 och 1998
1993,
1988, 1991,

kliniskt

Antalet

1988
1 437
278
222
552
-

306
23 878
80
55
5 254
638
87
536
26
10

anmälda

1991
617
294
254
1 469
2 359
327
20 986
130
54
5 534
686
121
519
28
10

1993
367
274
211
1 996
4 028
390
14 963
88
22
4 344
755
96
619
22
10

1994
307
344
264
1 147
3 726
259
13 625
66
27
5 097
698
67
529
16
10

1997
246
620
154
711
2 358
241
13 905
75
25
4 286
585
47
449
18
10

1998 i
339
233
1953
2 576
250
15 198
63
25
4 237
530
42
458
24

Källa: SMI:s årsrapport 1997 samt muntliga uppgifter från SMI.
akut insjuknande, bärare fall där
Anmz. Avser preliminära uppgifter. * Akut
T.o.m. 1994 avser
smitta utan att samtidigt ha insjuknat. *
personen bär
statistiken centrala tuberkulosregistrets uppgifter om antalet insjuknade under resp. år,
fr.0.m. 1995 avser uppgifterna antalet anmälningar under året. -

ingen rapportering.
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kliniskt
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av några
sjukdomar
1989, 1991, 1993,

anmälda

anmälningspliktiga

fall

1994, 1997 och 1998
Sjukdom

1989

1991

1993

1994

1997

4 275

4 485

5 529

5 306

6 474

39

137
87

72
76

558
Källa: SMI:s årsrapport 1997 samt muntliga uppgifter från SMI.

555

Campylobacter

1 861

EHEC
Legionella

18

42

75

1998

Yersinia

Anmz Såväl campylobacter som legionella blev anmälningspliktiga först l juni 1988
varför 1989 valts som första hela i tabellen.
Avser preliminära uppgifter.
-

ingen rapportering eftersom sjukdomarna blev anmälningspliktiga först 1996.

I jämförelse
flertalet

med många

skyddssituationen
åtgärder

smittsamma
förekommer

Nya

gott beträffande

Positiva
har ägt rum genom
förändringar
medfört
markant
minskning
en
som
av ett antal olika
sjukdomar.
Ett flertal av de samhällsfarliga
sjukdomarna
i Sverige.

som något enstaka fall under den senaste tioårsgäller t.ex. polio l fall och difteri 0 fall.
Oavsett
fortfarande
infektionssjukdomama
väsentligt
problem.
ett
endast

perioden.
detta

är läget i Sverige

smittsamma
sjukdomarna.
Under
1980- och
av de allvarliga
har dock skett en rad förändringar
smittpåverkat
som

l990-talen
olika

andra länder

Detta

utgör
problem

resistenta

upmärksammats,

har

bakterier.

Vidare

sjukdomar

det ökade

genom
som haft betydelse
ökade invandringen

bl.a.

är Sverige

utbytet

förekomsten

idag mer utsatt
med omvärlden.

av antibiotikaför smittsamma

Några

faktorer

allt mer omfattande
utlandsresor,
är människors
och handeln med livsmedel.
Malaria,
som

den

inte
längre är en inhemsk sjukdom, är ett exempel på omvärldens
betydelse.
De ca 200 fall som anmäls varje år utgörs av personer av svensk eller
utländsk härkomst
Invandringens
som samtliga har smittats utomlands.

betydelse

visar

ett antal

Sverige

ökning

Mag-

markant

genom att antalet anmälningar
de första åren underl990-talet

för
då

ett mycket stort antal asylsökande. När det gäller t.ex.
där antalet anmälda fall legat relativt konstant under tioårs-

ses en minskning
av de svenskfödda
av smittade med utländsk härkomst.

smittade

men däremot

en

och tarmsjukdomar

Diarrésjukdomar
mycket

i statistiken

ökade

mottog

tuberkulos

perioden

sig bl.a.

sjukdomar

vanligt

medelsverket

och

andra

förekommande

smittsamma
i Sverige.

är
mag- och tarmsjukdomar
En undersökning
från Livs-

pekar på att runt 500 000 människor

drabbas

varje

år av
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de senaste
i ett flertal av de vatten- och
åren är calicivirus
som varit framträdande
åren. En sjukdom som utde
under
senaste
utbrotten
livsmedelsbuma
Antalet
problem av stor betydelse är campylobacter.
gör ett inhemskt
åren.
tio
har fortsatt att öka under de senaste
campylobacterinfektioner

någon

infektion.

livsmedelsburen

Särskilt

uppmärksammat

smittade personer.
30 och 40 % av fallen rör sig om inhemskt
spridning
förekom
inte
1990-talet
av E.c01i 0157
Fram till mitten av
föränSituationen
Sverige.
i
utsträckning
EHEC
i någon nämnvärd
drygt
sammanlagt
med
drades dock 1995 då tre större utbrott inträffade
även under 1996 och
Större utbrott inträffade
100 smittade personer.
smittade
hundratal
år
ett
respektive
personer. Där1997 och omfattade
varit relativt
salmonella
fall av
smittade
emot har antalet inhemskt
Av de totalt mellan 3 500 och
sedan mitten
konstant
av 1980-talet.
% av in5 000 fall av salmonella
som årligen anmäls utgörs 10-15
effekterna
farhågoma
av Sveriges
om
hemskt smittade personer. Trots
inträde i EU har därefter inte noterats några tecken på en ökad föreMellan

komst

Sexuellt

av inhemska

salmonellafall.

överförbara

sjukdomar

sjukdomarna har minskat kraftigt under tioårsfall 1988
perioden. Antalet anmälningar
av syjilis har minskat från 87
majoriteliten,
av syfilis är
till 47 fall 1997. Den inhemska spridningen
Som framgår av
de smittade har erhållit sjukdomen utomlands.
De sexuellt

överförbara

ten av
tabell 3:2 har antalet anmälda fall
1988 till 246 fall 1997. Emellertid

fall
av gonorré minskat från 1 437
märktes 1997 en mindre ökning av
vilket hade sin grund i en ökad inhemsk smittspridning,
gonorréfallen
Denna ökning av antalet anmälda fall har
främst bland unga människor.
från SMI anmälstatistiken
fortsatt under 1998. Enligt den preliminära
1998.
des 339 fall av gonorré under
Mellan 1988 och 1994 minskade vidare antalet fall av klamydia med
1994 och höll sig fram
avstannade emellertid
drygt 50 %. Minskningen
statistiken
14 000 fall årligen. Den preliminära
t.0.m. 1997 på omkring
antalet
ökning
signifikant
anav
för 1998 visar för första gången på en
torde till viss del bero på att en
Detta trendbrott
mälda fall av klamydia.
tagits fram. Samtidigt
provtagningsteknik
förbättrad
och mer förfinad
minskat
provtagningsfrekvensen
maratt
har dock uppmärksammats
kant de senaste åren och att ökningen främst ägt rum bland unga mänfaktorer talar för att den statistiska ökningen
niskor. Dessa sistnämnda
Det kan också konsinhemsk smittspridning.
motsvarar
en faktisk ökad
fall,
oupptäckta
antalet
antas vara relativt
dvs.
tateras att mörkeitalet,
stort.
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fall

nivå
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ningen
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av hivinfektion har hållit sig på en relativt
år. Antalet anmälningar har sedan 1994 legat

sedan flera

250

fall

inom

Statistiken

årligen.
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är begränsad

visar

se

vidare

närmare

klart

avsnitt

att smittsprid-

3.4.

Hepatiter
Den

inhemska

under

spridningen

l990-talet.

Som

begränsad
av hepatit B har varit relativt
tabell
har
3:2
antalet
anmälda
akut
av

framgår

insjuknade

legat runt 200 fall årligen, varav majoriteten
smittats i Svebetydelse för den epidemiologiska
situationen
i Sveriöver anmälda fall av kroniska smittbärare
ge visas tydligt av statistiken
smittbärare
av hepatit B. Den absoluta majoriteten
av dessa kroniska
har smittats utomlands.
Hepatit A är däremot i första hand en inhemsk
sjukdom. Fram till 1994 anmäldes närmare 300 fall årligen. Emellertid
började 1994 en epidemisk spridning av hepatit A, främst bland intra-

rige. Omvärldens

venösa

missbrukare,

fortsatt

och

jämfört

med början

enligt

1997

statistiken

som fortsatt. Smittspridningen
anmäldes
620 fall vilket är mer

inom

Sverige

har

än en fördubbling
Smittspridningen
av l990-talet.
av hepatit C synes
fallen utgörs
vara hög. Majoriteten
av de anmälda

dock

av personer som smittats flera år före amnälan. Orsaken till detta
är att man först på 1990-talet fått tillgång till tillförlitliga
analysmetoder
och därför kunnat fastställa förekomsten
av hepatit C.

Antibiotikaresistens

och vårdrelaterade

Som framgår

infektioner

av avsnitt 3.2.1 har bakterier
blivit ett mycket stort problem

antibiotika

resistens mot
som utvecklat
runt om i världen. Även om
också i Sverige uppfattas dock
bättre än i många länder. Några

tecken

pekar på en oroande utveckling
situationen
som mycket
totalresistenta
bakterier
har inte upptäckts
den inhemska

av antibiotikabehandling
sakar sjukhusinfektioner.
när det gäller
mot

flera

l990-talet,

med nedsatt

anmäldes

för penicillin
tal fall

multiresistenta

främst

i södra

i Sverige,

varför

någon typ

taget alla bakterier

som orhar man uppmärksammat
en ökning
bakterier,
dvs. bakterier
som är resistenta
Så ökade t.ex. förekomsten
samtidigt.
av

känslighet
Sverige.

för

Under

penicillin
1996,

under

mitten

av

då anmälningsplikt

362 fall

och under

i södra Sverige

åtgärdsprogram

för praktiskt

Däremot

antibiotikapreparat

pneumokocker

infördes,

finns

med nedsatt känslighet
av pneumokocker
1997 anmäldes 528 fall. Trenden av ökande
an-

syns dock ha kunnat brytas genom att särskilda
sattes in. Inom vården har man uppmärksammat
bl.a.

Smittspridning
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diarré orsakad av tarmbakterien
av antibiotikautlöst
en ökad utbredning
har vidare
stammar av salmonella
difficile. Multiresistenta
clostridium
övervakningen
skärpa
För
åren.
att
under de senaste
blivit allt vanligare
och av användandet
bakterier
förekomsten
av antibiotikaresistenta
av
för bevakorganisationer
har skapats särskilda frivilliga
av antibiotika
för
bl.a. Referensgruppen
ning och utvecklande
av åtgärdsprogram,
antibiotikarationell
för
Strategigruppen
och
RAF
antibiotikafrågor
STRAMA.
Genom desoch minskad antibiotikaresistens
användning
god kännedom
om läget
har man numera en relativt
sa organisationer
urinvägsinfektioner
och
luftvid
som
antibiotikaresistens
när det gäller
i
antibiotikaförbrukningen
samt om
öppenvården
behandlas
inom
landet.

s.k. vårdägnats
På senare tid har även särskild uppmärksamhet
med
samband
har
infektioner
dvs.
infektioner,
relaterade
som
infektioner
sådana
Man vet att
eller tandvårdsbehandling.
sjukvårdsett problem
omfattningen
är

mycket

rapporteringssystem
landena

är sparsamt

ner behandlas

om
men kunskaperna
fungerande
väl
att
p.g.a.
inte finns och att forskning
om de svenska förhålinfektiovårdrelaterade
Frågor om
förekommande.
den svenska

inom

utgör

närmare

bristfälliga

sjukvården
bl.a.

i kap

sjukdomar

Fästingburna

och TBE
infektionssjukdomama,
som t.ex. borrelia
de
under
senaste
uppmärksammats
särskilt
har
encefalit
fastingburen
årliSverige,
ökat
i
ha
borreliainfektion
synes
tio åren. Förekomsten

De

fástingbuma

av
är vanligt före5 000 och 10 000 fall. Borrelia
samt i södra och mellersta
längs hela Sveriges kustområden
vilken
speciell behandling
TBE,
gäller
det
mot
Sverige. När

gen uppskattas
kommande

mellan

delarna

av

saknas,

diagnosticeras

av denna sjukdom

40 och 120 fall

synes vara koncentrerad

Särskilt

3.4

mellan

om

årligen

och spridningen

till vissa delar av Sverige.

hivinfektion

smittskyddslag
av hivvar förekomsten
av nu gällande
kunskaperna
om såinfektion
ett ganska nytt fenomen och de närmare
förhållandena
väl sjukdomen
var fortfarande
som de epidemiologiska
har kunskaperforskning
intensiv
grund
på
Bl.a.
ganska begränsade.
av

Vid

införandet

förändrats betydligt de senaste tio åren. En närmare
na om hivinfektion
Här skall emellerför sjukdomen återfinns i del B bilaga
redogörelse

l l l
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tid några särskilda

behandling

m.m.

Utvecklingen

frågor

belysas,

nämligen

och den epidemiologiska

av behandling
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utvecklingen
situationen

när det gäller

i Sverige.

mot hivinfektion

En betydande

del av forskningen kring hivinfektion
och aids har ägnats
fram
effektiva
behandlingsmetoder.
Fram
till
ta
1987 tog vården
främst sikte på behandling
för att lindra de aidsrelaterade
sjukdomarna.

Det första

hivläkemedlet,

AZT, godkändes i Sverige 1987. Härefter har
gått snabbt när det gäller tillgången på mer effektiva
mediciner. Av betydelse för utvecklingen
har bl.a. varit nya kunskaper om
hivviruset.
Fram till början av 1990-talet visste man inte säkert hur hivinfektionen
bröt ned immunförsvaret.
Studier har emellertid
visat, i

utvecklingen

motsats till vad man tidigare trott, att produktionen
av virus pågår under
hela infektionen
och att nedbrytningen
således
av immunförsvaret
främst

torde orsakas av en ökande mängd virus. Forskningen har vidare
har en stor förmåga att förändra sig. Dessa kimskaatt hivviruset
har
tillsammans
med tillgången
till förfinade
metoder att mäta viper
rusnivåema
i blodet kunnat leda till effektivare
behandling. Sedan 1995
visat

tillämpas

i Sverige

regelmässigt

en behandling där olika hivläkemedel
har visat sig ha goda resultat
när det gäller att förhindra
utvecklingen
av aids, vilket visats bl.a. i
SMI:s anmälningsstatistik
antalet
seånedan. Det har visats
aidsfall,
över
kombineras.

Kombinationsbehandlingen

att behandlingen lett till minskade
under mätbara nivåer. Emellertid

virusnivåer

i blodet, i vissa fall t.0.m.
vet man inte hur smittsamheten
påverkas och långtidseffektema
Även
behandlingen
okända.
är
ännu
av
kan bota hivinom det inte anses troligt att kombinationsbehandlingen
fektion är den rådande ståndpunkten
idag att det finns hopp om att be-

handlingen

skall medföra att sjukdomen
för många kan förvandlas
till
kronisk
behandlingsbar
sjukdom.
Behandlingen
emellertid
en
är
men
inte problemfri.
Vissa patienter har trots behandling haft stigande vimsnivåer och det finns risk för resistensutveckling,
dvs. att viruset utvecklar motståndskraft

Behandlingen
mot läkemedlen.
ställer vidare stora
på den enskilde
patienten
mycket
strikta
medicinrutiner
genom
och problem med biverkningar.
För en del patienter har biverkningarna
varit av den art att behandlingen har fått avbrytas.
krav

Till

skillnad

har något

från framgångarna

verksamt

vaccin

mot

när det gäller
hivinfektion

medicinsk

inte kunnat

behandling

tas fram och
det anses tveksamt
fungerande
vaccin kommer
att finnas inom
om ett
den närmaste
IO-årsperioden.
Däremot
har förebyggande behandling,
bl.a. AZT-medicinering,
börjat att ges i samband med att en person
utsatts för risk att smittas av hivinfektion.
Effekterna
av sådan behand-

Smittspridning
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är ännu inte säkerställda
men studier har visat att viss skyddseffekt
sjukvårdspersonal
erhållits bl.a. för
som drabbats av ett smittotillbud.

ling

i Sverige

Smittspridningen

1985 och fram

Sedan
mälts

till

med hivinfektion

Årligen

har

takt 35

%

1998 har totalt

4 917 personer anoch 1 194 kvinnor.
723
3
män
varav
Medelåldern
anmälts.
hivinfektion
av

och med

i Sverige,

nya fall
har legat runt 30-35 år. Smittan har erhållits
bland de diagnosticerade
konkontakt 42 %, heterosexuell
huvudsakligen
genom homosexuell
250

runt

och genom intravenöst
förekommande
marginellt

har varit

missbruk

17

%.

Andra

smittvägar

att inte nå1986. Majori-

och det bör observeras

i Sverige efter
gon person har smittats av blodprodukter
smittade har varit av utländsk härkomst meteten av de heterosexuellt
Beträfövriga smittvägar.
dan förhållandet
är det motsatta beträffande
drygt
kan
konstateras
Sverige
delar
olika
att
i
fande förekomsten
av
och drygt 20 % i övriga
60 % av de hivpositiva
är bosatta i Stockholm
Sedan 1985 och fram till sluoch Malmö.
Göteborg
storstadsornråden
anmälts. Av
aidsdiagnos
fall
med
totalt
l
621
vidare
har
1998
tet av

har dock
anmälda aidsfall
Antalet
avlidit.
133 personer
har
börjat
behandlingsmetoder
att anmarkant efter det att nya
1997 anmäldes 77 nya aidsfall
1995 anmäldes 198 nya aidsfall,

dessa har
minskat
vändas.

l

63 nya aidsfall. Mellan dessa år har således antalet
har
Behandlingsmetodema
mer än halverats.
Samtiavlidit
minskat.
kraftigt
att antalet aidssjuka som
inte
erinras om att antalet nyanmälda fall av hivinfektion

och 1998 anmäldes

årligen

anmälda

också medfört

digt bör dock

aidsfall

har minskat.
visar att utvecklingen
av hivav förekomsten
1980-talet.
befarades
mitten
i
infektion
i Sverige inte blev sådan som
av
i Sverige är klart begränsad. 1997 anmäldes totalt 241
Smittspridningen
I den heterosexuella
fall av hivinfektion.
nyupptäckta
gruppen, 115 per-

Anmälningsstatistiken

Sverige.
soner, uppgav drygt 17 %, dvs. 19 personer, att de smittats i
smittade
ha
blivit
sig
Det omvända gäller för dem som uppgivit
genom
vilket
1997 var 76 personer. I dessa fall uppkontakter
homosexuella
Sverige.
gav sig drygt 71 %, dvs. 54 personer, att de blivit smittade i
Även bland de hivpositiva
missbrukarna
har majoriteten
intravenösa
intravenösa
hivpositiva
Av 24 nyanmälda
blivit
smittade
i Sverige.
missbrukare
hemska

1997 uppgav drygt 84 % att de smittats i Sverige. Den insynes således äga rum främst bland
av hivinfektion
missbrukare.
och
intravenösa
män

spridningen

homosexuella
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Som redogjorts

och problem

sjukdomar

Nya

för i tidigare

lig. Nya smittsamma

avsnitt

sjukdomar
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föränderär smittskyddssituationen
och det har uppstått situa-

har uppträtt

Utvecklingen
av den medicinska
nya problem.
forskningen har också givit ökade möjligheter
att upptäcka smittämnen
och olika sjukdomar.
och påvisa nya samband mellan smittämnen
Det
betraktats
infektidigare
inte
har bl.a. visat sig att sjukdomar
som
som
eller virus. Så har kunnat påtionssjukdomar
är orsakade av bakterier
tioner

som

medfört

också magcancer orsakas av en bakterie,
visas att magsår och möjligen
helicobakter
pyroli. Vidare är det nu klarlagt att den viktigaste orsaken
med humant papillomavirus
till cancer i livmoderhalsen
är infektion

s.k.

"könsvårtor"

samband

mellan

eller

Studier

kondylom.

bakterier/virus

har också visat

och t.ex. diabetes

på möjliga

och multipel

skleros

MS.
intresse är
som under de senaste åren väckt särskilt
Creutzfeldt Jacobs sjukdom CJS. CJ S är en sedan länge känd s.k. prionsjukdom
som främst angriper hjärnan. Den hittills kända varianten är
En sjukdom

ärftlig

eller

kunnat

uppkommer
vid

smitta

påvisa

spontant
kontakt

av okänd orsak, men man har också
med t.ex. hjärnvävnad.
Förekomsten

av denna form av CJ S är mycket sällsynt i Sverige. Våren 1996 rapporterades uppträdandet
av ett tiotal särpräglade fall av CJS i Storbritanfanns att denna form av CJS kunde
nien, den s.k. n.v.CJS. Misstankar
från
kött
kopplas till konsumtion
djur som hade smittats av Bovin
av

spongiform
gruppen
särskild
inte

encephalopati
prionsjukdomar.

övervakning

en djursjukdom
sjukdomsformerna

såväl nationellt

som också tillhör
står numera under
I Sverige har
som internationellt.
och några fall av BSE bland den

av n.v.CJS påvisats
boskapen har heller inte påträffats.

några

svenska

BSE;
Båda

fall

Det anses också vara osanatt en epidemi av n.v.CJ S kommer att uppstå i Sverige.
En annan fråga som hänger samman med förekomst
av smittämnen
hos djur är s.k. xenotransplantationer
dvs. transplantation
av organ

nolikt

från djur till

människa.

eller andra smittämnen

djurvävnad.

Med hänsyn

Det är idag inte känt om vissa former av virus
kan överföras till människan
via djurorgan
eller
bl.a. till

de okända

smittriskema

kommitté
en tillsatt
en parlamentarisk
som skall
bl.a. förutsättningarna
for sådana transplantationer.

göra

har regeringen översyn

av

115

SOU 1999:51

infektioner

Vårdrelaterade

4

Inledning

l

för vissa frågor rörande infektioner
redogör kommittén
för vårdoch sjukvård. Kostnaderna
hälsomed
samband
erhålls
i
som
18.
kap.
i
berörs
relaterade infektioner
och infektionshygieniska
infektioner
Förekomsten
av vårdrelaterade

I detta kapitel

har under de senaste åren väckt särskild
ökar inom
av oro for att sådana infektioner

frågor
grund

b1.a. på
vården.

Det bör här

inte är något nytt
i samband med sjukhusvård
att infektioner
verksärskild
sjukhushygienisk
har en
och sedan 1960-talet
problem
finns
samhet funnits inom sjukvården. Några särskilda lagbestämmelser
till
hälsooch
sjukvården
relaterade
är
inte på området. Infektioner
som
anmärkas

utredoch regionala
i ett antal nationella
berörDet bör noteras att frågorna inte
och rekommendationer.
diskuterats

emellertid

har

ningar

des i förarbetena

till gällande

smittskyddslag.

stora strukturförändringar
som sjukvården
av
och
genomfört
1996
1997
under
har Socialstyrelsen
genomgått
en särinom hälsohygienverksamheten
rörande
skild verksamhetsöversyn
Mot

och

sjukvården.

1998:19

de

bakgrund

Översynen

"Vårdrelaterade

har redovisats

infektioner.

En

i Socialstyrelsens

rapport
Bl.a.

verksamhetsöversyn".

Socialstyrelsen
med anledning
av vad som framkom vid översynen har
skrivelse
S
särskild
98/6l29/HS
överlämnat
också till regeringen
en
med

förslag

till

olika

åtgärder

att åstadkomma

för

förbättringar

på

området.

på nu nämnda rapden
har också haft ett seminarium
port. Kommittén
om sjukhushygien
uppgifter som fram29 oktober 1997. Med hänsyn till de samstämmiga
inte
i
görs
vid såväl seminariet
rapporten
annat än undankommit
som
redovisningen.
den
följande
till
dessa
i
hänvisningar
tagsvis särskilda
Den

följande

I skrivelsen

redovisningen

till

regeringen

bygger

har

i huvudsak

Socialstyrelsen

förespråkat

att be-

skall anoch "infekti0nshygien"
infektioner"
greppen "Vårdrelaterade
"sjukhushygien".
respektive
vändas i stället för "sjukhusinfektioner"
Orsaken härtill är att det är fråga om infektioner
som uppstår även vid

1 16 Vårdrelaterade

vård
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infektioner

utanför

sjukhusen.

Kommittén

har valt

officiella

definition

dessa före-

att använda

slagna begrepp.
Socialstyrelsens

Enligt

sjukhusinfektioner

begreppet

1979

infektioner"

-

infektionstillstånd

avses varje

sjukhusinfektion

"Med

"vårdrelaterade

-

från

avses med
följande.

som drabbar
i öppenvård,

eller

behandling
till följd av sjukhusvistelse
ämnet tillförs i samband med våroavsett om det sjukdomsalstrande
själv samt oavsett om infektionsden eller härrör från patienten

patient

efter vården.

yppas under eller
infektionstillstånd

tillståndet
ses även
arbetet."

4.2

Med

som personal

Omfattningen

sjukhusinfektion

ådragit

sig till

av-

följd

av

vårdrelaterade

av

infektioner
Att

finns

det i Sverige

den slutna

sjukvården

man,

däremot

men

offentlig

med

problem
och inom

vårdrelaterade

kommunernas

hälso-

infektioner

inom

och sjukvård

vet
övrig

är det okänt

föreligger
om problem
tandvården.
Kunskaperna

inom

och inom
om problebl.a.
bristfälliga,
på
grund
väl
fungerande
är
att
mens
av
de
inte finns och att forskning
svenska
förhålrapporteringssystem
om
landena är sparsamt förekommande.
Flera infektioner
här
är av
som
enligt smittskyddslagen.
Såväl
intresse är t.ex. inte anmälningspliktiga

öppenvård

omfattning

den obligatoriska

enligt

rapporteringsskyldigheten

den s.k. Lex Maria

ger endast
infektioner.

slutenvårdsregister
av vårdrelaterade
ring förekommer,
till

infektioner"
av "oväntade
och uppgiftsskyldigheten
till Socialstyrelsens

ofullständiga
Viss

frivillig

om förekomsten
och rapporteregistrering

uppgifter

den frivilliga

b1.a. genom
SMI.
Smittskyddsinstitutet

laboratorierapporteringen
har dock

Rapporteringen

en bristfällig

täclming.
I Socialstyrelsens
vid

sjukhusens

skyddsläkare

översyn

hygienselctioner
och medicinskt

tillställdes

bl.a. sjuksköterskor

dessa se närmare
ansvariga sjuksköterskor

om

och läkare

nedan,

smitt-

i den kommu-

nala vården
tioner.

infekav vårdrelaterade
en enkät rörande bl.a. förekomsten
Enligt enkätsvaren ansågs de största problemen inom den offent-

liga slutna

och antibiotikarestistenta
vården vara diarrésjukdomar
mikÄven inom den kommunala
hälso- och sjukvården
ansågs diarrésjukdomar
Härutöver
ansågs
vara ett av huvudproblemen.

roorganismer.

återkommande

vanligt

urinvägsinfektioner,

förekommande

vårdrelaterade

trycksår

och influensautbrott

infektioner.

Det

vara
samstämmiga

Vårdrelaterade

SOU 1999:51

infektionerna

var att de vårdrelaterade

intrycket

ökat under

infektioner

de senaste

aren.
i enkätsvaframtidsproblemen
Ett av de viktigaste
som framfördes
antibiotika.
och förbrukningen
bakterier
antibiotikaresistenta
av
ren var
bakterier
Här skall anmärkas
att förekomsten
av antibiotikaresistenta
delvis

i kap. 3.3.

har berörts
studier

Vissa

sårinfektioner

operativa

frekvensen

uppskattas

av vårdrelaterade
När det gäller t.ex. post-

förekomsten

slutna vården.

den offentliga

inom

infektioner

rörande

har genomförts

till

mellan

2 och 4 %

och rapporvarje år, vilket dock med hänsyn till brister i registrering
Enligt en studie av 17 600 patienter
tering antas vara en låg skattning.
mellan 1995 och 1997 hade
intensivvårdsavdelningar
som vårdades på
studie,
infektion.
I en nationell
10 % drabbats av en sjukhusförvärvad
att över 6 000 personer,
varav tre
genomförd
av SMI, uppskattades
inom sjukhusvård, hade smittats 1995 av bakterien Clostrifjärdedelar
diarré. Antalet diagnosticerade
som kan ge svårbehandlad
difficile
ingår numera i
Clostridium
fall 1984 var enligt SMI 555 fall.
till SMI. Enligt denna rapportelaboratorierapporteringen
den frivilliga
ring har antalet rapporterade fall legat runt 5 000 fall per år. När det
gäller antalet fall och utbrott av diarrésjukdomar
som orsakats av virus
dium dijficile

är den närmare

inte känd, bl.a. på grund

storleksordningen

av diagnos-

men bedöms vara betydande.
infektioner
har orsakats
former av sjukhusförvärvade
finns norbakterier
enterokocker.
Dessa
och
av bl.a. gula stafylokocker
infektioner
kan
i tarmfloran
malt på huden respektive
om de
ge
men
bakterier
allvarligt
är om sådana
kommer
in i andra organ. Särskilt

svårigheter,

Allvarligare

Läget
och ger upphov till blodförgiftning.
stafylogula
dvs.
stafylokocker,
beträffande
meticillinresistenta
är ganska väl
kocker som är resistenta mot ett stort antal antibiotika
haft viss
1990-talet
där man under
känt. Med undantag för Göteborg,
in i blodomloppet

kommer

MRSA

kontinuerlig

har endast ett fåtal episoder med
spridning
av MRSA,
i Sverige. Sedan
på Vårdinrättningama
förekommit
till SMI.
laboratorierapporteringen
frivilliga
i den
MRSA

MRSA-infektioner
1995 ingår

1995 och 1997 har mellan 50 och 80 fall anmälts
1998 har en markant ökning märkts och antalet anmälda
för detta år beräknas uppgå till mellan 125 och 150 fall.

Mellan

här beaktas
utomlands

en ökning
enterokockema

fall av MRSA
Emellertid
bör

av de anmälda fynden hänför sig till
enterokocker
När det gäller resistenta
Enligt uppgift från SMI uppgår de resis-

märkts.

i landet till 20-30 % av samtliga
ansåg
Före 1995
man vidare inte att den allvarvancomycinresistenta
enterokocker,
enterotypen av resistenta
och fram till 1997
i Sverige men därefter
förekom
VRE,

tenta
enterokockinfektioner.
kocker

Under

att ungefär hälften
bakterier.
förvärvade

har också

ligaste

årligen.

på flera

håll
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sex fall. Två studier
dock att förekomsten

1997 och 1998 visar

genomförda

av SMI under
mycket
ovanlig i
är

av VRE

Sverige.

4.3

och organisation

Ansvar

Hälso-

regi.
för

och

i såväl

Landstingen

landstingens

som kommunernas
också ansvaret
1985:125
sjukvård
omfattar
hälso- och

tandvårdslagen

har enligt

tandvården.

sjukvård

bedrivs

sjukvård

Kommunal

hälso-

och

särskilda
personer som bor i kommunernas
Den omfattar dock inte läkarvård.
samt viss hemsjukvård.
till

och kommunerna

Landstingen
för vårdens
de

bedrivande

1982:763

frågorna.

HSL

har således det övergripande

och därmed

vårdhygieniska

också det övergripande
hälso-

Enligt

det finnas

skall

särskilda

på enheter inom
svarar för verksamheten
Inom kommunernas
verksamhetsområde
ansvariga

Hälso-

sjuksköterskor.

personligt

enligt

ansvar
och sjukvårdens

hälso-

vetenskap

med Socialstyrelsens
formella

utan deras roll
nisation

skall

finnas

1998:531

s.k. medicinskt
har också ett

yrkesverksamhet

på

i enlighet

med

rekommendationer
ansvariga

finns

läkare

den kommunala

i alla lands-

och sjuksköters-

vissa åtgärder
att genomföra
rådgivande. Någon motsvarande

inte inom

för

som
vården.

den landstingsdrivna

mandat

är främst

finns

verksamhetschefer

och sjukvårdspersonalen

med särskilt

ansvaret

ansvaret

sjukvårdslagen

om
b1.a. för att arbetet utförs
erfarenhet.

ting s.k. hygiensektioner,
kor. Några

och

område

och beprövad

I enlighet

lagen

boendefonner

har dessa inte
särskild

orga-

vården.

finns ansvarsbestämmelser
nu nämnda bestämmelser
som
området för vårdhygien
i annan lagstiftning.
Så är t.ex. livsme-

Utöver
berör

delslagens
fall

bestämmelser

tillämpliga
även i de
om livsmedelshantering
Även hälsoskyddsbestämmelsjälva hanterar livsmedel.

sjukhusen

sema

i miljöbalken

samt

bestämmelserna

i arbetsmiljölagen

kan

bli

tillämpliga.
Även

smittskyddslagen

Smittskyddsläkarens

ningar

Enligt

eller

domarna,

Motsvarande

åtgärder

enligt

ner förutsätts
hygienläkare

praxis

vidtar

inom

på förhållanden

ansvar för att adekvata åtgärder
gäller därför formellt
även smitta

sjukdomar

samma
sjukhusen.

är tillämplig

bedriver

åtgärder,

smittskyddsläkaren

med undantag

inom

vidtas

vården.

mot

smitt-

som sprids inom
dock sällan utred-

för de samhällsfarliga

sjuk-

sådana lokaler

gäller

som är avsedda för hälso- och sjukvård.
för
kommunernas
även
ansvar för objelctinriktade

smittskyddslagen.
i stället

lösas

Problem

med vårdrelaterade

av sjukvårdshuvudmännen
och andra specialister.

med

infektio-

hjälp

av

Vårdrelaterade
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infektioner

ansvaret kan här nämnas att i Socialstyrelöver hälso- och sjukvården ingår även vårdhyens ansvar för tillsynen
olika rekommendahar b1.a. utfärdat
Socialstyrelsen
gieniska
frågor.
har vidare SMI ansvar för b1.a.
tioner på ornrådet. Enligt sin instruktion
det statliga

Beträffande

infektioatt stödja och samordna bekämpningen
av de vårdrelaterade
föreskrifter
meddela
inte någon rätt att
utan
nema. SMI har emellertid
och rådgivning.
kan endast verka genom rekommendationer
i Socialstyrelsens

ställdes
För att belysa ansvarsfrågoma
ansvarsfördelningen.
antal frågor rörande

Svaren

visade

enkäter

ett

att det förelåg
för åtgärder in-

stor enighet om vem som har huvudansvaret
en relativt
ansvarsförhållandena
ansågs mer oklara
om den slutna vården men att
samarbete
Beträffande
vården.
kommunala
den
och
inom öppenvården
myndigeller
vårdgivarinstanser
olika
och
mellan
hygiensektionema
heter

av sektionerna

att många
med olika former

i enkätsvaren

framkom

samarbete

organiserat

av öppenvård

Här skall anmärkas

och sjukvård.

munernas hälsovid behov, då t.ex.
att man inte har kontakter
sjukhem.
problem
uppstått vid ett kommunalt
och intensiv-

och sjukvård

hälsokäten

för utökat

önskemålet

det vanligaste

Enligt enkätsvaren
var
med b1.a. kommunernas

förelåg

sen, men att
också att brister förelåg
framgick
i såväl sluten som öppen vård.

enligt

Problem

Av enmed

och operationsavdelningarna.

att flertalet
i smittspridningsfrågor

önskemål

med kom-

att detta inte innebär

ett infektionshygieniskt

smittskyddsläkare

vidare

framgick

hygiensektionen

4.4

samarbete

inte har något
eller

samarbetade

såväl på som utanför sjukhuDet
även här om utökat samarbete.
i samarbetet rörande antibiotikafrågor

b1.a.

Socialstyrelsens

Översyn
Socialstyrelsen

Enligt
håll.

I Socialstyrelsens

underlag

för förekomsten

inom

hygienornrådet

på flera

ett flertal problem vilka också
Några av de problem som har
infektioner
vårdrelaterade
är enligt detta
av

följ ande.

Ett grundläggande
är bristerna

ovan
och rapportering.
systern

idag brister

rapport utpekas
seminarium.

vid kommitténs

framfördes

betydelse

finns

problem

i övervakningen
Eftersom

för i avsnitt 4.2
som också redogjorts
infektionema
genom registrering
av

det inte finns

att få en samlad
och det går inte heller
infektioner

går det inte

vårdrelaterade

ett enhetligt eller
av omfattningen

sig om utvecklingen

av de vårdrelaterade

tillförlitligt

av antalet
att med säkerhet uttala
infektionema.

bild
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vidare

i rapporten att oklarheter
föreligger rörande
och for att åtgärder vidtas. De
vem som har ansvaret för övervakningen
eventuella
problem som detta kan medföra synes dock vara beroende
har ett fungerande samarbete. Beträffande
av i vad mån aktörerna
sjukhushygieniska
verksamheten
bedöms läkare och sjuksköterskor

hygiensektionema

arbeta

i stort

enligt

Socialstyrelsens

den
vid

rekommenda-

tioner,

är starkt
men ett problem
anses vara att verksamheten
centrerad till sluten vård. Enligt rapporten når hygienverksamheten
hemsjukvården
i önskvärd omfattning.
ut till t.ex. den kommunala

koninte

Ett annat

problem som har framförts
är brister i kunskaper och uthos personal och ansvariga inom hälsoom infektionshygien
och sjukvården.
Särskilt
påpekas detta utgöra ett problem
inom den
kommunala
vården, bl.a. med hänsyn till att det även inom denna vård

bildning

sjukvård och behandling.
Här bör
numera är vanligt med kvalificerad
uppmärksammas
omhändertagande
bl.a.
dem
att kommunens
av
som
har särskilt
boende omfattar
såväl egentlig
vård som social omsorg
inom den kommunala
vården och omsorgen
till
samt att personalen
övervägande
heller

del inte

tillhör

hälso-

och sjukvårdspersonalen

och inte

har sjukvårdsutbildning.

Slutligen

har oro uttryckts
inom
vilken
sjukvården
surser
på isoleringsmöj
ligheter.

inför

följderna

medfört

av en allmän brist på rebl.a. underbemanning
och brist
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5

av

sjukdomsfall

Provtagningsförfarandet

l

Allmänt

5.1

om

utföra

eller

genomgå

att

provtagning
bestämmelser

innehåller

Smittskyddslagen
som enskild
domar, bl.a.

skyldighet

att medverka

till

undersökning

som ålägger såväl
rörande smittsamma

läkare

sjuk-

I vissa fall ger lagen möjlighet
att utprovtagning.
med tvång se vidare kap. 7. Enligt 10 § har varje
skyldighet
att undersöka den som har anledning att anta
sjukdom. Läkaren skall ta de prov
av en samhällsfarlig

genom
föra undersökningen

läkare

i princip

att han smittats
som behövs för

smittats av
att kunna konstatera
om den undersökte
Den som har anledning att anta att han smittats av en samhällsfarlig
sjukdom är i sin tur skyldig att utan dröjsmål söka läkare och
13 §.
ta de prov som behövs för att fastställa om han smittats eller
skall inträda krävs att konkret misstanke om smitta
För att skyldigheten

sjukdomen.

föreligger.

Även

ning beträffande

rättegångsbalken
hiv-smitta

1473 om undersökvissa bestämmelser
om

och lagen 1988:

i brottmål

innehåller

se kap. 12.10.
att genomgå provtagning
Därprovtagning.
I övrigt finns inte någon lagstadgad obligatorisk
s.k.
till
provtagning
fall
möjligheter
många
i
erbjuds
emot
screegenom
för den eni screeningprogram
är frivilligt
Deltagande
ningprogram.
skyldighet

skilde,

och i princip

finns

inte heller

någon

föreskriven

skyldighet

för

Vid undersökatt erbjuda sådan provtagning.
vid
organdonationer
och
är dock enligt
dylikt
samt
blodgivare
av
beträffande
vissa
obligatorisk
provtagning
föreskrifter
Socialstyrelsens
1990:25,
SOSFS
1989:38,
blodgivning
sjukdomar
se beträffande

sjukvårdshuvudmännen
ning

1995:3

och 1995: 14, och beträffande

Syftet

med

screeningprogrammen

organdonation
är att

finna

SOSFS

1994:4.

symptomfria

men
erbjuds således på andra grunder
personer. Undersökning
på sjukdom uppstått i det enskilda fallet. Som huvudän att symptom
omfattsjälv programmens
varje sjukvårdshuvudman
regel bestämmer
Socialstyrelvarierar mellan landstingen.
ning, och screeningrutinema
smittsamma
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sen har emellertid
vissa sjukdomar.

5.1.2

SOU 1999:5 l

meddelat

Något

om

allmänna

råd och föreskrifter

beträffande

provtagningsförfarandet

De prov
smittsam

som kan bli aktuella för att avgöra om någon drabbats av en
sjukdom är prov från blod, saliv, urin, avföring
eller andra
Förekomsten
kroppsutsöndringar.
eller en sjukdom
av ett smittämne
fastställs

vanligen

smittsam

sjukdom

genom laboratorieanalys
av provet.
tillämpas
Smittskyddsinstitutet
en av

Vid

anmälan

SMI

av
utarbe-

tad kriterielista

som i nästan alla fall förutsätter
sådan analys. Vid vissa sjukdomar

att diagnosen är verifierad genom
kan det dock vara tillräckligt att diagnos ställs enbart med utgångspunkt
i den kliniska bilden
dvs. läkarens egna iakttagelser
och de uppgifter
lämsom patienten

nar.

Detta kan stundom

5.1.3

även räcka vid större utbrott.

Anonymitet

En särskild

fråga gäller

provtagning.
provtagning

Enligt

vilken

vid

provtagning

rätt den enskilde

har att vara anonym
skall uppgifter
1985:562

patientjoumallagen

och analysresultat

antecknas

i den enskilde

patientens

vid
om
jour-

nal. Journalen

skall alltid innehålla uppgift om patientens identitet. Enligt ett särskilt stadgande i lagen får emellertid
eller mynregeringen,
dighet som regeringen
meddela
bestämmer,
föreskrifter
om undantag

för identitetsuppgifter
infördes

vid provtagning

för viss sjukdom.

Bestämmelsen

av den oro som fanns för att vissa grupper skulavhålla sig från hivprovtagning
för att de inte ville att deras identitet
skulle bli känd. Enligt förordningen
1986:198
för inom provtagning
fektion av hiv har den enskilde rätt att vara anonym vid provtagningen;
begär patienten anonym provtagning
skall uppgifter
om hans eller henmot bakgrund

inte föras in i joumalen.
Visar analysen att patienten
är
nes identitet
smittad upphör emellertid
till
anonymitet
och fullständiga
rätten
uppgifter införs i joumalen.
dock sin anonymitet

smittskyddslagen

Som framgår
i den anmälan

av kap. 5.3 nedan behåller patienten
läkare enligt 20 §
som behandlande

har att göra till smittskyddsläkaren
och SMI. En fråga
med rätten till anonymitet
är märkningen
av det
för analys. Norsom skickas till laboratorium

som hänger samman
undersökningsmaterial
malt

märks provna med patientens
Enligt
namn och personnummer.
råd och föreskrifter
Socialstyrelsens
allmänna
SOSFS
har
1989:18
emellertid
patienter som undersöks för gonorré, syfilis, klamydia
eller

hivinfektion

rätt

att få laboratorieprovna

märkta

med

en särskild

kod

SOU 1999:51

Utredning

Koden

som tillämpas överensstämmer
till smittvid anmälan av dessa sjukdomar

för med personuppgifter.

istället

av sjukdomsfall

som används
och SMI se 5.3.

med den kod

Läkaren skall underrätta patienten om
över de
rätten till kodning. Vidare skall han föra en särskild förteckning
från
vilka
har
och
de
patienter
tagits.
När
kodats
över
prov
prov som
skall uppgifterna
från laboratoriet
tas ur förteckningen
svar inkommit
och
med undantag för anonyma negativa svar från hivprovtagning
föras in i patientens journal.

skyddsläkaren

För att få en uppfattning
om i vilken mån rätten till anonymitet
kontaktat
några hivmottagningar
utnyttjats
m.m. har kommittén

jande.

och Göteborg.

i Stockholm

infektionskliniker

infektionsklinikeri på Huddinge

Vid

och

framkom

bl.a. föl-

informeras

samtliga

Därvid

sjukhus

har

till anonymitet.
Under de
om möjligheten
som söker för provtagning
nio första månaderna av 1997 hade 30 % av drygt 150 sökande utnyttjat
att vara anonym. Andelen personer som kvarstår som anotestsvar uppgår f.n. till knappt 8 % av de
ett positivt
Flertalet
patienterna.
av dessa patienter har känd identitet

möjligheten

även efter

nyma
hivsmittade

någon av personalen på kliniken,
för åtminstone
men man
vid framförallt
extern kommunikaett s.k. anonymnummer
Stockholm
under 1996 drygt
genomförde
Klara
hivmottagningi

och adress
använder
tion.

Mottagningens

1 700 hivprovtagningar.

journalsystem

är uppbyggt

så

är uppfattningen
att
är anonyma. På mottagningen
till
anonymitet
avstå från provtagning
rätten
om
del i
ingår som en "framskjuten"
upphörde, men att denna möjlighet
Hudkliniken
På
Sahlgrenska
information
mottagningens
om kliniken.
sjukhuset i Göteborg genomförs drygt 100 hivprovtagningar
per vecka.
att samtliga

patienter

inte så många

Samtliga
vecka

skulle

patienter

erbjuds

erbjudandet.

antar
smittade patienterna

att vara anonyma och drygt två patienter per
särskilda teamet som behandlar
de hiv-

Det

känner

identiteten

på samtliga,

men fyra av patienpå Södersjukhuset i Stock-

terna är anonyma utanför teamet. Venhälsan
på homo- och bisexuella
holm med särskild inriktning
cirka

l 200-1400

hivprovtagningar
vid provtagning.

män

genomför

per år. Identitetsuppgifterna
i högre
Före 1990 förekom

förs
grad

in i joumalen
kvarstod
att patienter
som anonyma även efter det att de konstaterats
det
drygt en patient per år som är anonym även efsmittade.
Nu
är
vara
har det blivit mindre intressant
klinikens
uppfattning
Enligt
diagnos.
ter
aldrig

eftersom
kliniken
i
att vara anonyma
princip inte utfärdar några "anonyma"
recept.
del B redovisade
från Torsten
delrapporten
Den i betänkandets
för

de hivsmittade

patienterna

om sexuell livsstil, hiv och säkrare sex
få
se bilaga 2 utvisar att ytterst
personer svarat att de skulle avstå från
trodde de
upphörde. Däremot
provtagning
om rätten till anonymitet

Berglunds

pågående enkätstudie
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flesta

av de tillfrågade
vid detta förhållande.

1

att andra personer

skulle

avstå från provtagning

Laboratorieverksamheten

I smittskyddslagen

finns

inga bestämmelser

om vem som skall analydock ett mikrobiologiskt

har
De flesta landsting
sera tagna prov.
och/eller virologiskt
undersöker
laboratorium
som
provna. Vissa landsting utnyttjar
Socialstyrelsen
har tillsyn över
även privata laboratorier.
har
funktioner.
laboratorierna,
SMI
här
viktiga
Institutet
bemen även
driver

robiologiska

samt ansvarar for Standardisering
den
metodik
som används inom den mikav
Inom ramen för ett särskilt program för ex-

och metodutveckling

forskning

och kvalitetsövervalming

diagnostiken.

har institutet

terna provtagningsjämförelser
External

Quality

tetskontroller.

Vidare

rensmetodik
laboratorier

i samarbete

Medicinsk

Mikrobiologi.

och

biologiska

andra

standarder.

pågår

vid

med

Svenska

kliniska

kvalirefe-

mikrobiologiska

Läkarsällskapets

förråd
ett nationellt
referensmaterial
som

substanser

Swedish

avseende

SMI håller

skall

Vidare

med

genomfört

ett standardiseringsarbete

laboratoriediagnostik

för

i samverkan
Medicine

in Laboratory

Assurance

sektion

för

av smittämnen
och som s.k.

svara för att det finns
sjukdomar.
smittsamma
Institutet
institutet

tillgång

till

för alla kända
kan b1.a. ge
där det låga antalet fall
då det är fråga om ovanliga sjukdomar
eller kräver dyr analys samt då ett laborasvårigheter
ger diagnostiska
torium i övrigt inte har kapacitet för erforderlig
analys.

diagnostik

assistans

Enligt

SMI

har de mikrobiologiska

laboratorierna

i Sverige

generellt

och god kvalitet.
Ett led i kvalitetsutvecklingen
sett hög ambitionsnivå
har varit s.k. ackreditering
metoder
och teknik hos Styrelsen för
av
och teknisk kontroll
SWEDAC.
ackreditering
Majoriteten
av de kliniska mikrobiologiska

5.1.5
Varken

villiga

laboratorierna

är ackrediterade

Provtagningsverksamhetens
i den lagstadgade

rapporteringen

utan endast positiva

tagningsuppgifter

omfattning

laboratorierapporteringen

redovisas

det totala

hos SWEDAC.

antalet

prov redovisas. SMI begär alltid
då det gäller klamydia,
gonorré

eller

i den s.k. fri-

analyserade

prov,

in allmänna
och

provhivinfektion,

sjukdomar finns inte någon samlad
övriga smittsamma
men beträffande
statistik beträffande
det totala antalet analyserade prov. Såväl SMI som
Socialstyrelsen
generellt

bedömer

sett är hög.

dock

att provtagningsfrekvensen

i

Sverige

Utredning
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5.2

Smittspåming

5.2.1

Allmänt

smittspårning

om

om smittspårning
primära
ansvaret

regler

Smittskyddslagens

farliga

sjukdomarna.

Det

endast

gäller
för

den behandlande

18 § smittskyddslagen

enligt

av sjukdomsfall

de samhällsåvilar

smittspårningen

läkaren.

Genom

att ställa

sjukdom skall läkaren söfrågor till den som smittats av samhällsfarlig
ka få veta av vad eller av vem patienten kan ha blivit smittad och vilka
Läkaren skall
smittade av samma smittkälla.
andra som kan ha blivit
den
smittade
kan
ha
fört smittan
också försöka få reda på till vem som
i
att medverka
som smittats har en lagstadgad skyldighet
14 §. Någon sanktion mot den som vägrar delta finns
emellertid
inte.
Som nämnts under 5.1.1 är den som har anledning
att anta att han

vidare.

Den

smittspårningen

eller

hon

hans skyldighet.

sig skall

Om behandlande
att misstänka

att utan dröjsmål
läkare i ett smittsmittats

att någon

av
denne om
den misstänkt smittade inte utan dröjsmål undersmittskyddsläkaren
underrätta
om detta. Smittskall

sjukdom

samhällsfarlig
söka

anledning

finner

spåmingsärende

skyldig

sjukdom

av samhällsfarlig
och låta sig undersökas.

smittats

söka läkare

Låter
läkaren

sätt underrätta

han på lämpligt

läkare inte omäven underrättas
om behandlande
gående och utan svårighet kan nå den misstänkt smittade med underrätVidare skall behandtelse om skyldigheten
att genomgå undersökning.

skyddsläkaren

lande

läkare

skall

anmäla

till

har konstaterats

sjukdom

av samhällsfarlig
se nedan 5.3. Efter
åtgärder
att ytterligare

då fall

smittskyddsläkaren

§ smittskyddslagen,

20

har smittskyddsläkaren
att se till
behövs
för att hindra smittspridning.
sådana
han
att
anser
om
skall se till att smittspårning
Detta innebär bl.a. att smittskyddsläkaren
från
Efter underrättelse
denna.
finner
brister
i
han
stånd
kommer till
om
misstänks
smittad
behandlande
läkare om att någon som
av en
vara
sådan anmälan

vidtas,

samhällsfarlig
läkaren

vidta

sjukdom

vägrar

de åtgärder

låta

som krävs

sig undersökas
för att få till

skall

smittskydds-

stånd en läkarunder-

sökning.
I Socialstyrelsens
framhålls

föreskrifter

och allmänna

att den läkare som anser sig sakna
behandlingsansvaret
kan överlämna

smittspårning
därmed
vidare

också
överlåta

ansvaret

för smittspårningen

det praktiska

arbetet på kurator

kompetens

1989:18
vad

för den smittade
läkare.

gäller
och

Han kan

annan
eller sjuksköterska,

men
För att få råd
ansvaret för smittspårningen.
skall bedrivas kan läkaren vända sig till smitt-

han har då kvar det formella
om hur smittspårningen
skyddsläkaren.

till

råd SOSFS
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Som nämnts ovan skall behandlande
läkare på lämpligt
sätt undersmittade om skyldigheten
rätta den misstänkt
att låta sig undersökas.
framhålls
För de sexuellt överförbara
sjukdomarna
i de allmänna råden
den eller
att det i första hand är den smittade själv som bör kontakta
dem som han kan blivit smittad av och den eller dem som han själv kan
ha fört smittan vidare till. I annat fall åvilar detta den som bedriver
Det bör då göras klart för den smittade att hans namn
för den eventuella
smittoöverföringen
inte kommer att
kontaktas.
dem som
Den som misstänks
ha smittats bör

smittspårningen.
eller

tidpunkten

avslöjas
helst

för

inställa

sig hos den läkare

den misstänkt

den smittspåmingsansvarige
misstänkt

smittade

Och den
om att den smittade undersökts.
sig undersökas
av annan läkare än den
är skyldig
att på ett godtagbart
sätt snarast
låter

som

smittspåmingsansvarige
underrätta

går
som ansvarar för smittspåmingen;
läkare
måste
denne
läkare
meddela
annan

till

smittade

den senare om att han blivit
undersökt
givit 5 § smittskyddsförordningen.

och vilket

undersökningen

resultat

Behandlande

lä-

kare som kallar en misstänkt
smittad till undersökning
får vänta i högst
14 dagar på besked från annan läkare att undersökning ägt rum SOSFS
Därefter
skall smittskyddsläkaren
1989:18.
underrättas
om att någon

undersökning

inte kommit

Det är stor skillnad
sexuellt

överförbara

till

stånd, 26 § smittskyddslagen.

i förfaringssättet

sjukdomar

STD

då det gäller

smittspårning

och den uppföljning

av
sker

som
Samsom sprids via objekt såsom vatten och livsmedel.
arbetet mellan myndigheter
särskilt
då
det
viktigt
den
gäller
är
senare
då smittspridningen
inte sker mellan människor
typen av sjukdomar;
är
den enskilde patienten eller läkaren
sällan i stånd att peka ut smittkäl-

vid sjukdomar

lan. Det är ofta först då smittskyddsläkaren
fått uppgifter
tade fall som han kan se ett mönster för smittans väg.

5.2.2

Särskilt

om

smittspårning

vid

om flera likar-

STD

Då det är fråga om STD används ofta begreppet kontaktspårning
för smittspårning.
Kontaktspåmingen
bygger alltid på ett möte
patienten

istället
mellan

och

Ofta räcker det
en behandlare
som utför utredningen.
med ett informationsutbyte
dessa två emellan för att utredningen
skall
kunna slutföras.
särskilda enheter för STD har konPå hudklinikemas

taktspåmingen
uteslutande
utför

oftare

sköterska.

lång

kuratorer

tradition

och stark

förankring,

och det är nästan

där. Allmänläkama
som sköter kontaktspåmingen
själva, ibland med hjälp av en sjukkontaktspåmingen
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börjas

första

eller

för klamydia

som söker

patienter

och klamydia

gonorré

ofta vid patientens

kontaktspåmingen

Många

STD syfilis,

behandlingsbara

När det gäller

STD

vid behandlingsbara

Kontaktspårning

av sjukdomsfall

besök

gonorré

hos läkaren.

får behandling

och då kan även kontaktspåmingen

redan vid provtagningstillfället

på-

på-

och får tillbörjas. Prov tas, patienten ges information
om sjukdomen
frågar patienten om denne har en påfälle att ställa frågor. Behandlaren
gående relation;
partnern uppmanas i sådant fall att snarast söka läkare.
partners diskuteras
innebär
att alla

Tidigare

provsvar
undersölming.

diagnosen

När

informeras

och patienten

måste

uppgivna

om att ett positivt
söka läkare för

partners
går behandlaren
är fastställd

igenom

de

skall
om patienten eller behandlaren
kalskriftlig
Ibland använder sig behandlaren
kalla kontakterna.
av en
kalla
Skall
misslelse, ett s.k. "partnerbrev".
patienten
en partner, men
lyckas med att förmå denne att söka läkare, tar behandlaren
över ansva-

uppgivna

kontakterna

och beslutar

vem som förmått partnern att söka läkare måste behandundersökts
för den aktuella
sig om att partnern verkligen

ret. Oavsett
laren förvissa

sjukdomen.

vid hivinfektion

Kontaktspårning

vid hivinfektion

Kontaktspåming

beträffande

taktspåming

övriga

skiljer

sig i flera avseenden

STD. Vid

hivinfektion

handlar

från kondet inte

hand om att spåra själva smittan utan snarare om att följa upp
och ta kontakt med före detta partners. Dessutom kan man tvingas att
flera år tillbaka
i tiden, vilket kan innebära att möjligheten
att finna

i första

lever med en pendlande
hivpatienter
sidan
med
å
hopp om förbättring
sig,
ena
process
hotet
och död. Detsjukdom
och bot, och å andra sidan det ständiga
om
ta måste beaktas i kontaktspåmingsarbetet.
smittkällan

försämras.

På flertalet
träffar

De flesta

inom

känslomässig

finns team av kurator, läkare och sköterska som
hivbeskedet
när
ges. I de flesta fall är det sedan kuraRedan under första
kontaktspåmingen.
den faktiska

kliniker

patienten

torn som utför
samtalet
informeras

så småningom
patienten om att kontaktspåming
har en pågåatt ske. Om patienten då han får sin hivdiagnos
oftast av patienten själv
ende relation kallas enligt praxis partnern
testning.
Partnern erbjuds
till mottagningen
för samtal och eventuell

kommer

egna stödsamtal.
Den allmänna

uppfattningen

att själv säga till
ges möjlighet
måste söka läkare för rådgivning

är att varje patient skall
sina tidigare partners att de

bland kuratorer
sin eller

och hivtestning

och att patienten

skall
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få stöd i denna process. Väljer patienten istället att låta kuratorn kalla
patienten om att hans namn inte kommer att lämpartnern informeras
S.k. paxtnerbrev används inte lika ofta som vid benas ut till partnern.
använder istället ett standardbrev
kuratorer
kontakta
kuratom
i ett angeläget ärende.
att
uppmanas
beroende på dennes sociala
Sättet att kalla partnern varierar emellertid
situation.
underKravet på kontroll
av att uppgivna partners verkligen

handlingsbara

STD,

många

där adressaten

STD. Det finns enstaka fall
som vid behandlingsbara
då man enligt praxis inte bör inleda, eller fullfölja,
en kontaktspåming.
Detta kan t.ex. vara fallet då patienten är svårt sjuk eller så påverkad av
eller omöjligt
sitt tillstånd
att man finner det olämpligt
att tala om
sökts är detsamma

tidigare

sexuella

kontakter.

och kommitténs

Husläkarstudiema

5.2.3

enkät

rent faktiskt går till är begränsad. De
om hur smittspåming
flesta vetenskapliga
undersökningar
som gjorts har syftat till att belysa
värdet av smittspåmingen
sådan
eller att finna den mest kostnadssom
effektiva
metoden.

Kunskapen

SMI
seende

och Socialstyrelsen

husläkama

lighet

under

klamydia

har genomfört
1994

och

1997.

studier
Av

bland

dessa

husläkare

framgår

bl.a.

avatt

i alltför

inte bedriver kontaktspåming
i enstor utsträckning
och
med sina skyldigheter
Enatt detta främst beror på tidsbrist.

ligt studierna
genomföra

förekommer

kontaktspårning

vidare

att husläkare ibland
och istället ger "dubbla"

själv och ett till partnern.
om hur smittspåming
en uppfattning
sänt ut enkäter rörande smittspåming

helt underlåter
recept

till

att

patien-

ten, ett till patienten
För att
kommittén
hivinfektion,

hepatit

B och tuberkulos.

Enkätema

utförs

i praktiken

beträffande

har

klamydia,

har tillställts

läkare

och hivinfektion
I enkäterna har bl.a.
även kuratorer.
samt för klamydia
ställts frågor om vem som kallar uppgivna kontakter,
hur man kontrolletar att en kallad partner verkligen
sökt läkare samt om smittskyddslagen uppfattas som ett problem eller en resurs i arbetet. Dessutom har
24 smittskyddsläkare
för att
en enkät sänts till alla Sveriges
en
vid
smittspårningsrutinerna
uppfattning
samtliga
om
ovan nämnda
sjukdomar.
Nedan redovisas några huvuddrag i enkätsvaren.

Klamydia
Enkäten
Av

30 hudläkare
av 18 allmänläkare,
döma
fungerar
kontaktspårningen
att

besvarades

enkätsvaren

och 32 kuratorer.

mycket

väl

på

1999:51
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STD-klinikema.

Majoriteten

tid de behöver

för arbetet.

av sjukdomsfall

ansåg att de alltid har den
av kuratorerna
låLäkare och kuratorer vid STD-klinikerna

patienten själv bestämma
än övriga tillfrågade,
ter, i större utsträckning
bekräfhur partners skall kallas och man begär nästan alltid skriftlig
telse som bevis på att partnern sökt läkare. En mycket liten andel av
enkäten påstod att de
läkare och kuratorer
samtliga
som tillställdes
skulle

förändra

sitt arbete

i någon

högre

grad om inte lagen reglerade

verksamheten.

Hivinfektion
Enkätens

specifika

frågor

och hudläkare

infektions-

arbetet besvarades av 13
om det praktiska
16 kuratorer och sju läkare
och 23 kuratorer.

angav att de alltid har den tid de behöver för arbetet. De flesta av kurasjälv bestämma
torerna och åtta läkare uppgav att de låter patienten
alla
Kontrollen
angivna
kalla
skall
att
partners
partnern.
av
vem som
besökt läkare fungerar väl såtillvida
att de allra flesta kräver skriftlig
som testat partnern. Den svåra balansoch behandlare nämndes i olika komgången att vara både övervakare
till patienten kan störas av lagens
mentarer som orsak till att relationen
inte påveransåg att relationen
många
regler om kontaktspårning,
men
kräftelse

Om kontaktspåmingsarbetet

kas härav.
flesta

den mottagning

från

tillfrågade

Hepatit
Enkäten

arbeta på likartat

inte reglerades

i lag skulle

de

sätt.

B
Läkarna utför i större utav 32 infektionsläkare.
14
själva än då fråga är om hivinfektion.
smittspåmingen
för
tid
de
behöver
Sättet
smittspåming.
har
den
ansåg att de alltid
besvarades

sträckning
läkare

kontav partner varierar mycket inom gruppen. Beträffande
läkare
de
litar
på
patiläkare
uppsökt
att
partnern
uppgav sex
om
bekräftelse
undersökskriftlig
kräver
på
medan
20
uppgifter,
att
entens
vårdning ägt rum. Majoriteten
av läkarna ansåg inte att relationen
för kallelse

roller

givare-patient
att de skulle

regler. De flesta
påverkas av smittskyddslagens
arbeta på likartat sätt även om arbetet inte reglerades

angav
i lag.

Tuberkulos
Enkäten
kallas
kallas

kontakter
av 13 läkare. Frågan om hur uppgivna
läkare
alla
kontakter
samtliga
åtta
besvarades
angav att
som
av
alla
Fem läkare angav att de undersöker
via sjukvårdspersonal.
besvarades

5 19-0619
Smittskydd
delA
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kontakterna

själva.

arbeta

läkare

Samtliga

patient-vårdgivare
skulle

SOU

svarade nej på frågan om relationen
regler.
De flesta

smittskyddslagens

påverkas

likadant

av
även om smittspåmingsarbetet

inte reglerades

lag.

Smittskyddsläkarna
Enkäten

Ett flertal påpekade att
av 22 smittskyddsläkare.
läkare som utför kontaktspårningen
vid smittär behandlande
Vid problem
finns smittskyddsläkaren
sjukdomar.
till hands
besvarades

det alltid

samma
och i vissa fall efter anmälan
som rådgivare
lagen
kan han kalla uppgiven
De
partner.

handlägger

ärende

varje

tion och tuberkulos

individuellt

medan

enligt

när det gäller

det vid klamydia

26 § smittskydds-

flesta

smittskyddsläkare
hepatit

B, hivinfek-

sker en mer standardiserad

handläggning.

5.3

Anmälningsforfarandet
22

Enligt

till

och till

läkare
Vid

SMI.

området.

vissa

föreligger

förekomsten
i det landsting

sjukdomsfall

som fullgör
Anmälningsförfarandet
nämnd

§

20

och

skall

uppgifter

skyldighet

för bl.a.

sjukav vissa smittsamma
läkaren har sin verksamhet
anmälan

även göras till

inom miljö-

den

och hälsoskydds-

har två olika syften. Det ena är att
snabbt
skall
få kunskap om inträffade
anmälan
fall av en
av
för
direkta
skall
åtgärder
kunna vidtas. Det
sjukdom
att

mottagarna

allvarligare
andra

bestämmelser

att anmäla

smittskyddsläkaren

kommunala

enligt

smittskyddslagen

smittskyddslagens

behandlande
domar

§

syftet

kunskaper om utbredningen
är att ge mer långsiktiga
av
för att på så sätt ge grund för bl.a. utvärdering
smittav
och utvecklande
Genom anmälningarna
av åtgärdsstrategier.

sjukdomarna
skyddet
får

smittskyddsläkaren

skyddsläget
till

grund

i respektive
för

rapportering

och

bild av smitten total och aktuell
län. Uppgifterna
i anmälningarna
ligger också
SMI

till

Världshälsoorganisationen

WHO

och

andra internationella

organ.
som skall anmälas enligt lagen s.k. anmälningspliktiga sjukdomar
dels av
sjukdomarna,
utgörs dels av de samhällsfarliga
vissa andra smittsamma
sjukdomar som i och for sig inte utgör ett lika
De sjukdomar

hälsa men vilkas utbredning och variationer
stort hot mot befolkningens
i samhället
det ändock ansetts angeläget att följa. Riksdagen
beslutar
medan regeom vilka sjukdomar
som skall anses som samhällsfarliga,

ringen

bestämmer

vilka

1999:51

övriga

sjukdomar

som skall

vara anmälnings-

i

av sjukdomsfall
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Förteckningar

pliktiga.

sjukdomar

över ifrågavarande

återfinns

i bilagor

respektive smittskyddsförordningen.
till smittskyddslagen
Även
skall anmälas, om sjuksjukdom
än de förtecknade
annan
har fått en anmärkningssmittsam
domen är eller misstänks
samt
vara
i elakartad form 22 §
område
eller
uppträder
värd utbredning
inom ett
Det kan t.ex. vara fråga om en tidigare känd eller
fått en anmärkningsvärd
eller regionalt
som lokalt
Exempel på sådana tidigare inte kända sjukdomar är "Bua-

smittskyddslagen.
okänd

sjukdom

spridning.

Förut

och "Ockelbosjukan".

sjukan"

anmäldes

bl.a.

EI-IEC

och utbrott

för penicillin
med nedsatt känslighet
enav pneumokocker
bland
de
dock
dessa
sjukdomar
ingår
bestämmelsen;
annumera
läkare skall vidare anmäla då en person
Behandlande
mälningspliktiga.

på daghem

ligt

utvecklat

med hivinfektion

aids enligt

WHO:s

kriterier

för aidsanmä-

tuberkulos
och tyfoidfeber
lan samt då en person smittad av hepatit
1997:7.
SOSFS
upphör att vara smittbärande
åvilar läkare när denne i sin verksamhet
Amnälningsskyldigheten
sjukdom. Även
konstaterar
att någon smittats av en anmälningspliktig

sjukdom
finner smitta av anmälningspliktig
läkare som vid obduktion
laboraär skyldig att anmäla detta, liksom läkare vid mikrobiologiskt
laboratoanmälningspliktig
sjukdom
torium som finner smittämne
av
rier

skall

under

dock

inte

de samhällsfarliga

anmäla

om vissa undantag
laboratorium.
mikrobiologiskt
föreskrifter

sjukdomar

Socialstyrelsen

bilaga.

1.3 i smittskyddslagens

i anmälningsskyldigheten

som upptas
har meddelat
för läkare

vid

stipulerar att anmälan skall göras då ett sjukdomsdvs. när det klart fastställts att patienten är smittad av
inte någon definition
viss sjukdom. Lagen innehåller
av de närmare kriFör att få en enhetlig och korrekt rapportering
terierna för diagnosen.
för s.k. klinisk anmälan och för labohar SMI utarbetat en förteckning
Smittskyddslagen

fall konstaterats,

ratorieanmälan.

Eftersom

det i vissa

fall

föreligger

behov

av att upp-

redan på misstanke om smittsam sjuksmittskyddsläkama
även osäkra fall anmälas. Detta sker
dom bör, enligt SMI:s förteckning,
har i föreskrift
telefon.
Socialstyrelsen
upprättat
regelmässigt
en
per
märksamma

förteckning
Anmälan

över vilka smittämnen
skall som huvudregel

som skall anmälas av laboratoriema.
göras senast dagen efter det att läka-

smittats, 2 § smittskyddsförordren fått vetskap om att den undersökte
under
1.3 i bilagan till smittskyddsningen. För sjukdomar som upptas
läkaren att
lagen skall anmälan dock göras inom sju dagar. Misstänker

sjukdom skall
flera patienter
smittats
av samma anmälningspliktiga
eller på annat liknande
sätt, omedelbart
han, genom telefonsamtal
underrätta smittskyddsläkaren
per telefon skall göras
om detta. Anmälan
SOSFS 1997:7. Så bör bl.a. ske
situationer,
även i andra brådskande
vid fall av listerios,

diñeri

eller meningokockinfektion.
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skall

sjukdom
Rör det sig om en samhällsfarlig
smittades
den
om
namn, personnummer

lika

de sannolika

smittkällan,

läkaren

ning

andra

samt

till

han vidtagit

som
smittsprid-

för att hindra

för smittskyddet,
21 § smittav betydelse
sjukdom som upptas under 1.3 i bilagan
skall dock uppgift
eller sannolik
om identitet

uppgifter

Gäller

skyddslagen.

innehålla

de förhållningsregler

smittvägama,

och de åtgärder

meddelat

anmälan

och adress, den sanno-

uppgift

anmälan

smittskyddslagen

skall en kod bestående av de två första
i den smittades personnummer
anges den
Saknar den smittade pers.k. rikskoden jämte uppgift om hemortslän.
skall istället
vilket t.ex. kan vara fallet med asylsökande
sonnummer
smittkälla

inte lämnas.

och de fyra

I stället

siffrorna

sista

användas. Reservkoden
utgörs av ett nummer som läkaren
en reservkod
och tillhör den smittade en riskutsatt
själv välj er. Är fråga om hivsmitta
denna grupp anges i
grupp skall, enligt 4 § smittskyddsförordningen,
anmälan. Anmälan
sjukdom som inte är samhällsav anmälningspliktig

uppgift om den smittades identitet och de övriga
för att följa sjukdomens utbredning,
behövs
23 § smittsom
har
meddelat
föreskrifter
Socialstyrelsen
skyddslagen.
om vad som
farlig

skall

innehålla

uppgifter

skall ingå i anmälan

enligt

21 § och 23

SOSFS

1997:7.

att vidta de åtgärder som erfordras då
anmälan inkommit.
Det räcker inte att han noterar och registrerar
inoch
aktivt
komna anmälningar;
förebyggande
förutsätter
smittskydd
ett
bedömer dem och söker analysera
att han noga tar del av uppgifterna,
vilka konsekvenser
de kan få i smittskyddshänseende.
lägI praktiken

Smittskyddsläkaren

är skyldig

ned ett stort arbete på denna uppföljning.
Smittger smittskyddsläkarna
skyddsläkaren
föra
skall vidare på basis av inkomna
s.k.
anmälningar
och tyfoidfeber.
smittbärarförteclming
När
över hepatit B, tuberkulos
inkommer

uppgift

flyttat

utomlands

Det
komna

om att en person upphört vara smittsam,
skall denne avföras från förteckningen.

eller

sammanställa
de till institutet
inatt fortlöpande
och med lämpliga
mellanrum
förse berörda
anmälningarna

åligger

SMI

läkare

myndigheter,

och veterinärer

institutets

med

redogörelse

En sammanställning

smittskyddsförordningen.

för

dessa,

och analys

8 §

redovisas

årsrapporten

om anmälan har, enligt
och Socialstyrelsen,
i princip fungerat
Reglerna

håll

avlidit

uppgift

från

smittskyddsläkarna

väl. Det har emellertid

från flera

framförts

anmälan inte görs inom
att skriftlig
att det förekommer
föreskriven
tid. Vidare har underrapportering
förekommit,
av klamydia
och det har även inträffat
fall av hivatt läkare underlåtit
att rapportera
infektion.
den
s.k.
rikskoden
Användandet
bereder
vissa
problem.
av
Rikskoden

fungerar

inte då det gäller
Påhittade

uppge personnurmner.
fat att samma fall anmälts

flera

koder

patienter

som inte har eller vill
förekommer
och det har inträf-

gånger med olika

koder.

Kodanvänd-

i

Utredning

SOU 1999:51

ningen

har lett till

skärpte
SOSFS

då det gäller att koppla ihop
få
bukt med dessa bekymmer
För att
1997 föreskriftema
om tillämpningen
av koder
bl.a.

statistikproblem,

med

hivanmälningar

Socialstyrelsen

av sjukdomsfall

aidsfall.

1997:7.

Förutom

det här beskrivna

enskommelse

mellan

av ytterligare
ter finns i dessa anmälningar.
resultaten
tal sammanställer

lig rapportering

och smittskyddsläkama.

anmälningssystemet

de mikrobiologiska
cirka

sker genom en överoch SMI frivil-

laboratoriema

40 smittämnen.

De deltagande
veckovis

Inga personuppgif-

laboratoriema

och rapporterar

ett trettio-

därefter

till

SMI
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6

Förhållningsregler

6.1

Allmänt

Den behandlande

Förhållningsregler

om

är skyldig att meddela den som undersöks för
de forhållningsregler
som behövs för att hindra
skall tas in i den underförhållningsregler
Meddelade
läkaren

sjukdom

samhällsfarlig
smittspridning.

16 § smittskyddslagen.

söktes patientjoumal,

Enligt

13 § är den enskil-

att följa reglema. Uppgifter
om meddelade förhållningsregi den anmälan som han enligt
läkare
lämnas
behandlande
ler skall av
och Smittskyddsinstitutet,
20 § bl.a. har att göra till smittskyddsläkaren

de skyldig

se vidare

kap. 5.3.
kontakter
med läkafår avse den undersöktes
i
i hemmet, arbete och skolgång samt livstöring

Förhållningsreglerna

ren, hygien, isolering
övrigt och skall avpassas både till den sjukdom som är ifråga och till
föreskrifter
och allmänna
den smittades person. Enligt Socialstyrelsens
råd SOSFS

läkarkontakt.

fortsatt
tänkt

1989:18

risken

för

Förhållningsreglema
skall

hivinfektion

förhindra

bör i förhållningsreglema
omfatta

bl.a.

för smitta

vid sexuellt

information
umgänge.

ingå en uppmaning om
konstaterad
eller missom åtgärder för att
Vidare skall reglerna

sin
om att den smittade måste underrätta
en föreskrift
hivsmittad.
han
sexualpartner
är
om att
enhetlighet
över landet har smittskyddsläFör att söka åstadkomma
för de olika
förhållningsregler
kama enats om vissa grundläggande
alltid

innehålla

Förutom själva forDessa ges ut på s.k. smittskyddsblad.
till läbl.a.
information
smittskyddsbladen
innehåller
hållningsreglema

sjukdomarna.

reglerna kan
om sjukdomen ifråga. De standardiserade
och tillägg.
läkare genom strykningar
anpassas av behandlande
form förhållningsreglema
inte i vilken
reglerar
Smittskyddslagen

kare och patient

skall

lämnas.

muntlig
fonn.

I SOSFS

information,
Den skriftliga

utöver
att patienten,
anges emellertid
skriftlig
erhålla
i
förhållningsregler
bör

1989:18
även

handlingen

är till

för att patienten skall kunna erinI de allmänna råden under-

av reglema.
ra sig och förstå innebörden
stryks vidare att det är viktigt
att läkaren

gå
ger sig tid att muntligen
förstår
verkligen
patienten
sig om att
och förvissa
igenom reglerna
i de fall patienten inte har svenska som
dessa. Detta gäller särskilt
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eller
inte

lider

behärskar

av ett fysiskt eller psykiskt
det svenska språket eller

eller talskadad bör tolk anlitas, 8 § förvaltningslagen
Är patienten
med förhållningsreglema
missnöjd

smittskyddsläkaren

smittskyddslagen,
enligt.

Detta

dem.

prövar

ändra reglerna

innebär

handikapp.

Om den

är allvarligt

hörsel-

1986:223.
kan han begära

Smittskyddsläkaren

får,

fritt

behöva

ytterligare

att

17 §

mest ändamålskan bedöma vilka regoch att prövningen
även

ler som är lämpliga
från smittskyddssynpunkt,
kan leda till att givna regler skärps. Vid prövningen
läkaren

enligt

på det sätt han finner

att smittskyddsläkaren

beslutsunderlag.

kan smittskydds-

Han har möjlighet

att begäinformation
från den som ansökt om prövning
eller inra ytterligare
hämta uppgifter
från bl.a. läkare och andra som är verksamma
inom
hälsotill

och sjukvården,

länsrätten.

Smittskyddsläkarens

8

beslut

kan överklagas

uppgifter

inhämtat från ett flertal
som kommittén
ovanligt att smittskyddsläkaren
gör en
formell
förhållningsreglerna.
prövning
Vanligare
patienterna
är
att
av
informellt
för att höra sig för om meddekontaktar
smittskyddsläkaren

Enligt

smittskyddsläkare

är det mycket

lade förhållningsregler

är rimliga.

vad kommittén

Enligt

erfarit har beslut om förhållningsregler
inte varit föremål för domstols prövning.
Övertas behandlingsansvaret
för en patient av en läkare från en
skall
den
läkaren
självständigt
ta ställning till vilka förhållannan
nye
skall
Eventuella
ningsregler
gälla.
skall anmälas
ändringar
till
som

smittskyddsläkaren.

själv

meddelat

De

förhållningsregler

får emellertid

inte ändras

som smittskyddsläkaren
den
av
nye läkaren SOSFS

1989:18.
Den behandlande

läkaren

att förhållningsreglema
emellertid
av naturliga

uppsikt

över

läkaren

på olika

följs.
skäl

att så långt det är möjligt
se till
Möjligheterna
att utöva denna kontroll
är
starkt begränsade. Läkaren kan inte hålla
är skyldig

i dennes dagliga liv. I förarbetena
uttalas att
bör
uppmärksam
på tecken som tyder på att
sätt
vara
patienten
inte hörsammat
förhållningsreglema.
Det är därför nödvändigt att läkaren har tillräckligt
med patienten
täta kontakter
även då
denne avböjer behandling
eller då sådan inte finns. Läkaren bör även

patienten

vara lyhörd för de upplysningar
skilda. Finner den behandlande
inte kommer
han skyndsamt
Vilka

från

anledning

att följa eller inte följer meddelade
underrätta
smittskyddsläkaren,

förhållanden

avgöras

han kan få från myndigheter
läkaren

fall

smittskyddsläkaren
dare smittspridning,

eller enatt anta att patienten

förhållningsregler

skall

25 § smittskyddslagen.

skall ske får
som skall föreligga för att underrättelse
till fall. Efter att ha fått en sådan underrättelse
har
att vidta de åtgärder som behövs för att hindra vise kap. 7 och

1999:51
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enkät

Kommitténs

6.2

För att få en klarare
och för att få kunskap
antal

läkare

enkäter

meddelas
av när och hur förhållningsregler
har
kommittén
tillställt
eventuella
problem
ett
om
hivinfektion,
hepatit B, tuberrörande klamydia,
bild

har dels bestått av ett antal konkreta
Enkäterna
Förhållningsregler
ges, hur patientens iakttagande av regom när
frågor av mer allmän karaktär. De setvå
lerna följs upp m.m., dels av
nare har rört hur läkaren skulle utföra sitt arbete om smittskyddslagen
några bestämmelser
inte innehöll
samt om man
om förhållningsregler
samband
med
förhållningshar
några problem
uppmärksammat
som
kulos

och salmonella.

frågor

reglerna.
av enkätsvaren redovisas nedan. Sammanfattningsläkare har i sitt arbete stor
följande sägas. Behandlande
Vid de
hjälp av de smittskyddsblad
utges
av smittskyddsläkarna,
som
kan
hivinfektion
och
B
hepatit
svårigheterna
att
kroniska
sjukdomarna
beteende
eventuella
smittfarliga
hantera kunskaperna
om patientens
Vissa huvuddrag

vis kan dock

stundom

underlåter

att in-

läkarna
av de tillfrågade
förekommer
att patienten själv

tror att
undan-

om sina sexuella
Läkarnas
tvångsregler.

information

skyddslagens
lema

ibland

dessa sjukdomar

det vid
håller

eller omedvetet

att läkaren medvetet
om detta. Flertalet

leda till

information

hämta

och läkarens

kontrollerande

kontakter

p.g.a.

rädsla

för smitt-

om förhållningsregBland annat har
varierar.

uppfattning

funktion

svårigheten
att
att kontrollera
att förena skyldigheten
man framhållit
lämed rollen som behandlande
patienten iakttar förhållningsreglema
påpekat att lagens bestämmelser
utgör ett stöd
kare. Flera har emellertid
i arbetet.

sjukdomar
skyddslagen

läkare beträffande
samtliga
än hälften
av tillfrågade
arbete
likadant,
utföra
sitt
även om smitttror att de skulle
inte innehöll några bestämmelser
om förhållningsregler.

Mer

Klamydia
och 27 hudläkare.
De allra flesta
16 allmänläkare
tillställdes
fastställd
första
besök.
Efter
vid
patientens
redan
förhållningsregler
ger
och
fjärdedel
hudläkama
diagnos lämnar majoriteten
av allmänen
av
då de
Allmänläkarna
använder
förhållningsregler.
läkarna
skriftliga
Enkäten

medan hudläkama
av smittskyddsläkarna,
som rekommenderats
iakttagande
läkarna
följer
patientens
flesta
har
De
regler.
även
upp
egna
telefonsamtal.
Ingen
av läkarna anav reglerna vid återbesök eller vid
mäler direkt till smittskyddsläkaren
om det visar sig att patienten inte

regler

iakttar

reglerna;

denne att komma

många

läkare

till insikt

samtalar

om smittrisk

istället
m.m.

med patienten

för att få
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Hivinfektion
Enkäten

tillställdes

Majoriteten

38 läkare

med behandlingsansvar

av dessa - 20 stycken - lämnar
Efter
fastställd
diagnos
ger

testtillfállet.

Förhållningsregler

medan

för hivpatienter.

Förhållningsregler
12 läkare

redan vid

enbart

muntliga

25 använder

sig av både muntliga
och skriftliga. De skriftliga
reglerna som ges är i huvudsak
de av smittskyddsläkarna rekommenderade.
20 läkare följer regelbundet
upp patientens

iakttagande

På frågan

hur

underlåter

övriga frågar ibland.
av förhållningsreglema;
eller omedvetet
läkaren tror att han medvetet

ofta

om
att

inhämta

information
eventuellt
beteende
smittfarliga
om patientens
hantera
har
läkare
kunskaperna
svårigheterna
19
att
svarat aldrig,
p.g.a.
14 ibland och två ofta. Flertalet av de tillfrågade
läkarna 30 stycken
tror att det emellanåt
om sexuella kontakter

Hepatit

kan inträffa

information
att patienten undanhåller
för
rädsla
smittskyddslagens
tvångsregler.
av

B

Enkäten

tillställdes

ningsregler

redan

32 infektionsläkare.
vid testtillfállet.

Hälften

Efter

av läkarna ger förhållfastställd diagnos använder sig

samtliga

och skriftliga
förhållningsregler.
av både muntliga
liga förhållningsreglema
är i huvudsak smittskyddsläkarnas.

De skriftÅtta läkare

följer

iakttagande av förhållningsreglerna
vid varje beupp patientens
sök, 12 gör det regelbundet
och 11 frågar då och då. 16 läkare tror att
det aldrig förekommer
att de medvetet eller omedvetet underlåter att inhämta

information

beteende p. g.a.
smittfarliga
om patientens eventuellt
hantera
15
det
kan
förekomma
kunskapen,
att
tror att
men
emellanåt.
Majoriteten
tror att det ibland kan inträffa
av de tillfrågade
information
att patienten undanhåller
om sina sexuella kontakter
p.g.a.

svårigheter

rädsla för smittskyddslagens

tvångsregler.

Tuberkulos
Enkäten

tillställdes

13 läkare.

redan vid testtillfallet.

ningsregler;

fem

en följer
varje besök.
utom

Efter

använder

av dessa lämnar förhållningsregler
fastställd diagnos ger alla muntliga förhållFyra

både

upp patientens

muntliga

iakttagande

och

skriftliga.

Alla

av förhållningsreglema

läkare
vid

Förhållningsregler
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Salmonella
16 läkare. Av dessa lämnar ll stycken förhållningsEnkäten tillställdes
Efter fastställd diagnos ger 14 både muntregler redan vid testtillfállet.
medan två enbart ger muntliga
Förhållningsregler,
skriftliga
liga och
Förhållningsregler
regler. De skriftliga
som används är huvudsakligen

smittskyddsläkamas.
reglerna
sätt

men

Nio

vid varje besök;

läkare

övriga

har inte angett hur.

följer

tillfrågade

iakttagande
av
upp patientens
följ er upp patienten på annat
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och

omhändertagande

Tillfälligt

7

tvångsundersökning

Inledning

l

den faktiska tillämpningen
av smittskyddslagens
tvångsåtgärder
mot
personer som misstänks bära på
om
enligt 37 § smittomhändertagande
tillfälligt
dvs.
sjukdom,
36
§
enligt
och tvångsundersökning
samma lag. Redovisbeskrivs

I detta kapitel
bestämmelser
en smittsam
skyddslagen

främst

bygger

ningen

smittskyddsläkama

på av kommittén
tillämpningen

rörande

genomförda

intervjuer

med

1995 och 1996 och på under-

1992. Inhämtade
rörande tillämpningen
av Socialstyrelsen
tillämpning.
formella
bestämmelsemas
belyser i huvudsak
uppgifter
bild av hur sådana ärenden
Undersökningarna
ger också en översiktlig
inte har gett
hanteras men samtidigt bör anmärkas att undersökningama

sökningar

till

möjlighet

en djupgående

jämförelse

mellan

de olika

smittskydds-

läkarna.

Tillfälligt

7.2

omhändertagande

i vissa fall besluta
får smittskyddsläkaren
sjukdom, skall
samhällsfarlig
smittad
att den som misstänks vara
av en
Tillfälligt
läkarundersökning.
omhändertas
i avvaktan på resultatet
av
och de
hivinfektion
får dock inte beslutas beträffande
omhändertagande

Enligt

37 § smittskyddslagen

andra sjukdomarna
för

ningen

tillfälligt

som tas upp under
omhändertagande

1.3 i bilagan

till lagen. Förutsätt-

är att det av särskilda skäl beinnebär detta
Enligt förarbetena

smittspridning.
att förhindra
speciella omständigheter
som tyder på att man
att det skall föreligga
åtgärtill erforderliga
medverkan
inte kan pårälqia personens frivilliga
med
från
och
dagar
under
högst
sju
får
äga rum
der. Omhändertagandet

hövs

för

den dagen personen togs in på sjukhus.
begränsade hos
är mycket
Erfarenheterna
av denna tvångsåtgärd
undersökning
kommitténs
är det mellan
Enligt
smittskyddsläkama.
fall
frågan
enstaka
något
i
1989 och 1997 endast
som
om tillfälligt
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omhändertagande
enligt 37§ smittskyddslagen
har aktualiserats.
Endast i ett fall, vilket avsåg ett misstänkt
fall av tuberkulos,
har beslut
fattats om tillfälligt
omhändertagande.

7.3
7.3.

Tvångsundersökning
1

Enligt

Regleringen
36 § smittskyddslagen

får smittskyddsläkaren
besluta om tvångsnågon
låta
skyldig
sig
är
undersökas
att
av
som
men som
inte utan dröjsmål
gör detta. Den behandlande
läkaren har skyldighet
att i vissa fall underrätta smittskyddsläkaren
om sådana personer. Sådan
underrättelse
skall göras om den behandlande
läkaren i smittspåmingsarbetet finner att en person som kan misstänkas
ha smittats av sam-

undersökning

hällsfarlig

sjukdom

skyddstörordningen

inte
skall

låter

sig undersökas

smittskyddsläkaren

26

§.

Enligt

omedelbart

5 § smittunderrättas

inte utan svåom en person som är skyldig att låta sig läkarundersökas
righet kan nås omgående. Enligt Socialstyrelsens
föreskrifter
SOSFS
1997:7 skall underrättelse
inom
14
dagar.
När
smittskyddsläkaren
ges
erhåller

underrättelse

enligt 26 § smittskyddslagen
skall han tå till stånd
Om det kan ske utan risk för smittspridning
bör han
först försöka få personen att frivilligt
låta sig läkarundersökas
28 §.
För att verkställa
ett beslut om tvångsundersökning
kan smittskydds-

läkarundersökning.

läkaren

begära biträde

av polis 62

§ 1 p.

Tillfälligt

SOU 1999:51

Tabell

Antal

7:1

och tvångsundersökning

uppgifter

Statistiska

7.3.2

omhändertagande

underrättelser

enligt

i

26 § smittskyddslagen

landet
1992

1995

1996

l 292

l 348

1 453

hivinfektion

91

118

122

gonorré

19

10

klamydia

12

syfilis
tuberkulos

22

hepatit B

15

30

17

hepatit C

24

43

34

övriga

21

17

9

1 484

l 566

1 647

Totalt

Källor: Rapport beträffande undersökning av underrättelser 1992 till smittskyddsläkarmed samtna enligt 26 § smittskyddslagen, Socialstyrelsen 12 okt. 1993, och intervjuer
liga smittskyddsläkare.
Anm: Under "övriga" ryms bl.a. tuberkulos, syfilis och gonorré då endast enstaka
underrättelser har gjorts. 1995 ingick även enstaka underrättelse rörande hepatit A och
1996 enstaka underrättelse rörande shigella.
Med avses att endast enstaka underrättelser gjorts, dessa ingår därför i "övriga".
Som framgår

enligt 26 §
av underrättelser
av tabell 7:1 har majoriteten
klamydia.
misstänkts
bära
på
avsett personer
som
förekomsten
omfattande
den
i
ligga
torde
främst
till detta
har samtliga smittjfr kap. 3.3. Enligt undersökningarna

smittskyddslagen
Förklaringen
av klamydia,
skyddsläkare

de unenligt 26 § smittskyddslagen
erhållit underrättelse
omfattning.
I tabell 7:2 redoåren om än i mycket skiftande
undertill de län som fått flest underrättelser
visas antalet underrättelser
befollcningsstorleken,
till
hänsyn
skäl, bl.a. med
sökta år. Av naturliga
dersökta

I tre
andelen underrättelser.
län för den övervägande
inte nåoch Halland har antalet underrättelser

står Stockholms
län Blekinge,

Gotland

got år överstigit
Smittskyddsläkaren

femton

stycken.

Lägst

antal underrättelser
tio

stycken

inkom
1992,

till

län, nämligen
tre
i Gotlands
1995 och fem stycken 1996. I övrigt visar undersökningama
trend vare sig mellan de olika länen eller mellan
inte någon enhetlig
har flera smittskyddsläkare
län. Emellertid
åren inom respektive
upplegat på en relativt konstant nivå mellan
givit att antalet underrättelser

stycken

de undersökta

åren.
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omhändertagande

Tabell

7:2

Län

och tvångsundersökning

med flest antal

underrättelser

SOU 1999:51

enligt

26 §

smittskyddslagen
I 992
463
272
109
89
82
87
62

Stockholms län
Västmanlands län
Malmöhus län
Göteborg och Bohus län
Södermanlands län
Uppsala län
Gävleborgs län

1995
581
97
87
81
132
85
87

1996
678
102
72
61
129
56
67

Källor:

Rapport beträffande undersökning av underrättelser 1992 till smittskyddsläkarna enligt 26 § smittskyddslagen, Socialstyrelsen 12 okt. 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
sammanräknats även för 1992 och 1995.

Det är endast

i få fall

som underrättelser
tvångsundersökning.
om
tvångsbesluten
misstänkt

enligt

26 § smittskyddslagen
framgår av tabell 7:3
klamydia.
Räknat i procent
avser de flesta
ledde 3 % av underrättelsema
1992 till beslut om tvångsundersökning.
1995 och 1996 ledde 2,5 % respektive
2,3 % av underrättelserna
till
beslut om tvångsundersökning.
Av undersökningarna
framgår att antaleder

till

beslut

Som

let beslut

fördelas på ett fåtal smittskyddsläkaom tvångsundersökning
re. Besluten var 1992 och 1995 fördelade på sju smittskyddsläkare
resÅtta smittskyddsläkare
pektive
år och 1996 på ll smittskyddsläkare.
meddelade

inte

undersökta

åren.

skyddsläkare

som
län och Västmanlands

Stockholms
delat
beslut

flest

beslut.

beslut

under något av de
om tvångsundersökning
7:4 jämförs
antal beslut mellan
de smitterhållit
flest underrättelser
de undersökta
åren.

I tabell

Intressant

län har vardera

att notera

är att t.ex.

sammantaget
i Malmöhus

medlän är

ytterst sällsynta trots att smittskyddsom tvångsundersökning
erhållit ett stort antal underrättelser
och att länet, enligt Smittskyddsintitutets
har en relativt hög förekomst
årsrapporten
av t.ex. klamydia. Det skall härvid också nämnas att beslutet 1995
smittskyddsav
läkaren i Malmöhus
län rörde tuberkulos.
läkaren

omhändertagande

Tillfälligt

SOU 1999:51

Tabell

beslut

Antal

7:3

och tvångsundersökning

om tvångsundersökning
1995

1996

36

31

hivinfektion

l

6

hepatit B

2

1

syfilis

-

1

tuberkulos

1

-

40

39

1992
klamydia

42

Totalt

Källor: Rapport beträffande undersökning av underrättelser 1992 till smittskyddsläkarna enligt 26§ smittskyddslagen, Socialstyrelsen 12 okt. 1993, och intervjuer med
samtliga smittskyddsläkare.
Teckenförklaring:
Tabell

Antal

7:4

inte något beslut.

uppgift saknas, beslut

om tvångsundersökningar
1992
15
18
0
2
l
5
0

Stockholms län
Västmanlands län
Malmöhus län
Göteborg och Bohus län
Södermanlands län
Uppsala län
Gävleborgs län

i vissa län
1995
10
5
1
1
12
0
3

1996
12
7
O
l
4
0
3

Rapport beträffande undersökning av underrättelser 1992 till smittskyddsläkama enligt 26 § smittskyddslagen, Socialstyrelsen 12 okt. 1993, och intervjuer med

Källor:

samtliga smittskyddsläkare.
Smittskyddsorganisationen i Göteborgs stad och i Bohus läns slogs samman
under 1996. För enkelhetens skull har uppgifterna för dessa smittskyddsläkare sammanräknats även for 1992 och 1995.

Anm.

Socialstyrelsens

sökning
när

det

undersökning

1991, visar
gäller

antal

en tidigare undervariationer
mellan
länen såväl
stora
till folkenligt 26§ i förhållande

rörande

att det förelåg
underrättelser

1992, liksom

antalet tvångsundersökningar
i länet som beträffande
som
framkommer
Liknande
variationer
underrättelse.
även i
sådan
av
har inte kunOrsakerna till dessa variationer
undersökning.
kommitténs

mängden
följd

nat närmare
kommitténs
kan

förklaras

bedömer

klamydia.

undersökning
som
men såväl Socialstyrelsens
till viss del
åtminstone
pekar på att variationema
hanterar och
skillnader
i hur smittskyddsläkama

analyseras
intervjuer
med

dessa ärenden,

särskilt

beträffande

ärenden

som rör misstänkt

145

146 Tillfälligt

och tvångsundersökning

omhändertagande

absoluta

Den

majoriteten

26 § smittskyddslagen

sig undersökas.

avslutas

SOU 1999:51

av ärenden som rört underrättelse
genom att berörd person frivilligt

På smittskyddsläkarenheten

i Stockholm

enligt
låter

avslutades,

såväl 1995 som 1996, drygt 75 % av ärendena på detta sätt. I andra fall
skrivits av, främst
har varit så
g.a. att personuppgifterna
ofullständiga
inte
identifiera
gått
eller p.g.a. att peratt
att personen
sonen har flyttat till ett annat län och ärendet därför flyttats över till anhar ärendena

Det förekommer
även andra skäl till att ett ärennan smittskyddsläkare.
de skrivs av. Det kan t.ex. vara så att personen redan har blivit undersökt, att underrättelse
ägt rum på felaktiga grunder eller att personen av
olika anledningar
inte gått att nå. I några fall har vissa smittskyddsläkare

skrivit av ärenden som rört klamydia
p.g.a. att smittskyddsläkainte
det
förelegat
epidemiologiska
skäl till tvångsåtgärden,
ansett att
ren
det
tid
sedan
smittillfället
lång
gått så
t.ex. att
inte
att undersökning
framstått som meningsfull.
En

upptäcks.

I kommitténs

gan om provresultaten
hänsyn till osäkerheten
endast en bild
Tabell

synvinkel

epidemiologisk

ur

tvångsundersökzningama

intervjuer
vid

intressant

att människor

fråga

med smittskyddsläkarna

genomförda

vad

är i

med smittsam

mån

sjukdom

ställdes

tvångsundersökningar.

i vissa av uppgifterna

fråMed

ger redovisningen

dock

av resultaten.

sammanlagda

7:5

ningar

Positiv
diagnos
Negativ
diagnos
Totalt

leder till

provresultat

från

tvångsundersök-

för 1995 och 1996

klamydia
l7

hivinfektion
2

hepatit B
1

syfilis
-

tuberkulos
1

29

5

2

l

-

7

3

l

l

67

Anm.

Beträffande 23 av dessa undersökningar har uppgifter har inte kunnat erhållas
eller så har resultaten uppgivits vara osäkra eller ospecificerade. Detta sammanhänger

bl.a. med att analysmetodiken för klamydia inte haft tillräckligt hög grad av känslighet
och därför inte kunnat ge ett säkert svar.

7.3.3
I kommitténs

Några tillämpningsfrågor
intervjuer

med smittskyddsläkarna

då underrättelse
gor om rutinerna
mit. smittskyddsläkarna
försöker

enligt

ställdes

allmänna

26 § smittskyddslagen

i de allra

flesta

fallen

frå-

inkom-

att få berörd

söka läkare för undersökning.
Det är ytterst sällsynt
person att frivillig
beslut
meddelas
tvångsundersökning
att
utan att smittskyddsläkaren
om

och tvångsundersökning

omhändertagande

Tillfälligt

SOU 1999:51

att få kontakt med personen. Beslut om tvångsundersökning
fattas vanligen först efter det att den berörde personen anmanats en elframgår av kommitténs
intervjuer
ler flera gånger. Emellertid
att ruti-

har försökt

nerna

varierar.

Detta

också hur kontakterna

gäller

såväl skriftliga
erna förekommer
fall kombineras
dessa förfaranden.

under 1995 och 1996 har
om tvångsundersökning
intervjuer
med biträde av polis. Enligt kommitténs
är det

Flertalet

beslut

genomförts
vanligaste

tas. Enligt intervjuoch i vissa
anmaningar

som muntliga

tillvägagångssättet

ges personen
vederbörande

polisens

delatt beslutet om tvångsundersölcning
försorg varvid polisen samtidigt
tar med

genom
for undersökning.

Emellertid

skiftar

rutinerna

mellan

Så uppgav t.ex. en smittskyddsläkare
att berörd
vederbövilket
beslut
i
tvångsundersökning
ett
om
person
beslutet. Först om läkarunrande ges två dagar på sig att efterkomma
ändå inte kommer till stånd begärs biträde av polis for att
dersökning
En smittskyddsläkare
undersökningen.
genomföra
uppgav att han t.ex.

smittskyddsläkarna.
först

aldrig

begär

klamydia.

delges

biträde

av

polis

for

undersökning

som

rör

misstänkt
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Tvångsisolering

8

1

Inledning

om tvångsisoav bestämmelserna
med
intervjuer
erhållits
har
8.3
för avsnitt
lering. Underlaget
genom
Socialstyrelfrån
och genom två rapporter
samtliga smittskyddsläkare
tillämpningen
uppföljning
"Socialstyrelsens
nämligen
av 38 §
av
sen,
beträf1996
och
februari
"Rapport
8
redovisning
smittskyddslagen",

I kapitlet

fande

för tillämpningen

redogörs

under 1992 inkomna
av till smittskyddsläkarna
12 decemSocialstyrelsen
25 § smittskyddslagen",

undersökning

underrättelser

enligt

ber 1994.

Enligt

kommitténs

direktiv

särskild

skall

fästas vid bestämmel-

vikt

skall riktas
serna om bl.a. tvångsisolering
rättigheter
den tvångsisolerades
varaktighet,
mot tvångsisoleringens
syfte
den
isolerade.
I
erbjuds
att beoch de stöd- och hjälpåtgärder
som
akter mellan den 1 januari 1989 och
lysa dessa frågor har domstolarnas

uppmärksamhet

och särskild

den

31 maj

Kommittén

akter och inhämtat

skyddsläkamas
skyddsläkama

studerats.

1997

och från

för omhändertagande

har även

kompletterande

den särskilda

enheten

vid

del av smittuppgifter från smitttagit

Danderyds

sjukhus

smittskyddslagen.

enligt

situation ur ett psykiatFör att närmare belysa de tvångsisolerades
från socialläkaren
har inhämtats
riskt perspektiv
ett särskilt utlåtande
finns intaget i del B, bilaga
Anders Annell. Utlåtandet

8.2

Regleringen

Den behandlande

läkaren

har enligt

25 § smittskyddslagen

skyldighet

smittskyddsläkaren
att underrätta
om det finns anledning att anta att en
sjukföra smitta av en samhällsfarlig
patient som för eller misstänks
förhållningsregmeddelade
följer
eller
inte
följa
dom inte kommer
att
läkaren också anmäla
ler. Enligt samma lagnim skall den behandlande
utan att den behandom en sådan patient avbryter pågående behandling
med detta.
lande läkaren är införstådd
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Enligt 28 § smittskyddslagen
skall smittskyddsläkaren
efter att ha
fått en underrättelse
enligt 25 § vidta de åtgärder som behövs för att
förhindra
vidare smittspridning.
I paragrafen
anges vidare att smittskyddsläkaren
innan han tillgriper
bör söka nå rättelse
tvångsåtgärd
en
på frivillig

väg.

Enligt

38§

skyddsläkaren

kan

smittskyddslagen

länsrätten

på ansökan av smitti två fall. Det ena är om
om tvångsisolering
inte medverkar
till de åtgärder som behövs
frivilligt

fatta beslut

den som för smitta
för att hindra smittspridning.

Underlåtelsen

är emellertid
en tillräcklig
den
medför
risk
för
smittspridning.
Ett
om
beslut om tvångsisolering
kan också fattas om det finns grundad anledning anta att den smittade inte följer meddelade förhållningsregler
och
underlåtenheten
innebär en uppenbar risk för smittspridning.
Det bör

grund

för isolering

härvid

uppmärksammas

endast

endast kan äga rum beträfatt tvångsisolering
fande en person som konstaterats
vara smittad av en samhällsfarlig
sjukdom. Om det är fråga om någon som endast misstänks vara smittad
och denne inte frivilligt
medverkar
till nödvändiga åtgärder kan det däremot
7.2.

bli

Om

fråga

om ett tillfälligt

länsrättens

smittspridning
omedelbart

kan

beslut

kan

avvaktas

smittskyddsläkaren

fatta beslut

skall dock omedelbart

inte

omhändertagande

enligt

enligt

37 § jfr

kap.

på grund

av risken för
39 § smittskyddslagen

Smittskyddsläkarens
om tvångsisolering.
underställas
länsrättens prövning.

beslut

får enligt 40 § smittskyddslagen
Tvångsisolering
pågå under högst
tre månader från den dag den smittade togs in på sjukhus på grund av
beslutet om isolering.
Om smittskyddsläkaren
bedömer att det finns behov av isolering
även efter denna tid skall han, enligt 41
före tremånaderstidens
utgång ansöka om förlängning
tvångsisoleringen
av
hos

länsrätten.

får avse högst sex
isolering
om fortsatt
för
hur
länge isoleringen samyttersta gräns
får pågå finns inte. I propositionen
manlagt
anges att tvångsisolering
skall pågå så länge det finns risk för smittspridning
på grund av att den
smittade inte frivilligt
underkastar
sig de åtgärder och inskränkningar
i
Ett

beslut

månader

gången.

sin livsföring

för att hindra smittans
som är nödvändiga
för den isolerade har ändrats
när situationen

ning.

Först

Någon

vidare

sprid-

på ett sådant
för tvångsisolering
sätt att förutsättningar
inte längre föreligger
kan beslutet om tvångsisolering
hävas. Isoleringstidens
längd blir således enligt propositionen
beroende av den isolerades inställning
till sin situation och sin omgivning.

Enligt
upphöra
vidare

42 § smittskyddslagen
när det inte längre

ofördröjligen

pröva

finns

skall tvångsisolering
ofördröjligen
skäl för den. Smittskyddsläkaren
skall

frågan

om tvångsisoleringens

upphörande

Tvångsisolering

SOU 1999:51

begär det. Avslår

när den isolerade

han begäran kan den isolerade

över-

klaga detta beslut.
bestämmelser
om omhänderoch vilka
den
isolerades
rättigheter
om
tillstånd
utanför
vistas
sjukoch
får
göras
att
inslqänlmingar
om
som
Beträffande
dessa bestämmelser
husornrådet.
se avsnitt 8.7.1 nedan.
for fattas beslut rörande tvångsisolering
Som ovan redogjorts
av

smittskyddslagen

I 43-50

tagandet

t.ex. rörande
länsrätten.

sakligen
rande

av de beslut som fattas av smittskyddsläkaren,
kan överklagas
att vistas utanför sjukhusornrådet,
handläggningen
Beträffande
av dessa mål gäller huvud-

och flertalet

länsrätten
till

tillstånd

i förvaltningsprocesslagen.

bestämmelserna

bestämmelser

innebär

finns

isoleringstiden,

under

i korthet

finns

dock

i 54-61

Vissa

komplette-

smittskyddslagen.

Dessa

följande.

Smittskyddsmålen

skall

handläggas

skyndsamt.

Om

smittskydds-

tvångsisolering
enligt 39§ smittom omedelbar
tvångsisolering
eller om målet rör ansökan om fortsatt
skyddslagen
från den dag
inom
vecka
till
avgörande
målet
skall länsrätten ta upp
en
enligt 39 § skedde. Huvudregeln
då ansökan kom in eller underställning

läkaren

fattat

beslut

skall hållas i mål om tvångsisolering
förhandling
att muntlig
I mål som rör tvångsisolering
tvångsisolering.
upphörande
av
om
ingå i rätten.
skall Vidare nämndemän
gäller röHär bör också uppmärksammas
att särskilda bestämmelser

är vidare
eller

omfattas
Beslut enligt smittskyddslagen
offentlighet.
beslutens
1
§ sekrei
kap.
sjukvårdssekretessen
hälsooch
7
huvudregel
som
av
dock
2§ 2p.
i
7kap.
Undantag
görs
SekrL.
tesslagen 1980:100
gäller inte hälso- och
SekrL for vissa beslut. Enligt denna bestämmelse

rande

frihetsberövande
åtgärd.
angår
beslutet
om
sjukdomar
mål som rör sådana smittsamma
som
kladvs. gonorré, hivinfektion,
1.3. i smittskyddslagen,
dessa sjukdomar
är även
och ulcus molle. Beträffande

sjukvårdssekretessen

Undantagna
anges i bilaga
mydia, syfilis

är dock

Detta innebär
åtgärd sekretessbelagda.
som rör frihetsberövande
hivpositiv
tvångsisolering
i
mål
rör
att
person är alla uppav en
som
domslutet,
Om målet rör
sekretessbelagda.
gifter i domen, utom själva
i domen däremot
är uppgifterna
en person
som bär på tuberkulos

beslut

offentliga.
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8.3

före

Handläggningen

beslut

om

tvångsisolering
8.3.1

Statistiska

enligt
Som

25

for

redogjorts

underrätta

rörande

uppgifter

i

§

underrättelse

smittskyddslagen

avsnitt

skall

8.2

läkaren

smittskyddsläkaren

den

behandlande

misstänker

läkaren

att en smittad

om
person inte följer meddelade förhällningsregler.
I tabell 8:1 och i tabell 8:2 presenteras antalet underrättelser
i enlighet
med bl.a. de uppgifter
kommittén
erhållit
vid intervjuer
under 1997
eller misstänkt

smittad

med smittskyddsläkama
Tabell

8:1

Antal
fördelat

Klamydia
Hivinfektion
Hepatit B och/eller C
Övriga
Totalt

i landet.
underrättelser

enligt

25 § smittskyddslagen

på sjukdomar
19891995-06-30

1992

1995

1996

699

180
96
97
27
400

171
146
244
21
582

176
129
23 l
22
558

Källor: Socialstyrelsens uppföljning av tillämpningen av 38 § smittskyddslagen, redovisning 8 februari 1996, Rapport beträffande undersökning av till smittskyddsläkama
under 1992 inkomna underrättelser enligt 25§ smittskyddslagen, Socialstyrelsen 12
december 1994, samt intervjuer med samtliga smittskyddsläkare.
Anm: Det bör observeras att uppgifterna från smittskyddsläkama lämnats med förbehåll
för viss felmarginal, dock torde det endast röra sig om något enstaka fall mer eller
mindre. Under "övriga" ryms enstaka underrättelser rörande tuberkulos, syfilis, gonorré, salmonella och shigella.

1999:5 l
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Tvångsisolering

Tabell

8:2

Län

med flest antal

underrättelser

25 §

1995 och 1996

smittskyddslagen

1995
215
147
47
41
29

Stockholms län
Göteborg och Bohus län
Uppsala län
Värmlands län
Malmöhus län

enligt

1996
253
74
41
42
28

Källor: Intervjuer med samtliga smittskyddsläkare.
Smittskyddsorganisationen i Göteborgs stad och i Bohus län slogs samman under 1996. Uppgifterna för dessa smittskyddsläkare har för enkelhetens skull sammanräknats även för 1995.

Anm.

Som

framgår

rättelser

till

hivinfektion

av tabell 8:2 hänför sig det övervägande
storstadsområdena
Stockholm
och Göteborg.

Smittskyddsläkaren

eller Göteborg.

100 underrättelser

och 1996 drygt

med

sig underrättelserna,

hänför

Stockholm

rörande

några

antalet

till

få undantag,

i Stockholm

hivinfektion

under-

När det gäller
erhöll

vardera

1995

året.

enligt

för de län som tagits upp i tabell 8:2 är underrättelser
relativt
hos de
sporadiskt förekommande
25 § smittskyddslagen

flesta

smittskyddsläkare.

Med undantag

per år. 1995 erhöll
vardera och 1996 erhöll

10 underrättelser
22 underrättelser
svarande
läkare

av smittskyddsläkama
fyra smittskyddsläkare

Majoriteten

drygt

två smittskyddsläkare

15mot-

anmärkas
att sju smittskydds1995 och att tre smittskyddsläka1996.

underrättelser.

antal

inte erhöll

får färre än

bör

Det

några underrättelser

re inte erhöll några underrättelser
har föranletts
Majoriteten
av att den smittade
av underrättelserna
läkarkontakt.
bl.a.
klamydia
föreskriven
För
har det
avbrutit
personen

på sådant kontrollbesök
sig om att personen inte återkommit
för att kunna konstatera
Drygt
att personen är smittfri.
som erfordras
rörande
hivinfektion
har
avbruten
hälften
underrättelserna
avsett
av
därvid

rört

läkarkontakt.
sexuellt
Några

umgänge
få fall

eller

Övriga fall har huvudsakligen
använda

har avsett

och/eller

underlåtenhet

avsett underlåtenhet
informera

att informera

att vid

om sin sjukdom.
sjukvårdspersonal

sprutdelning.

Underrättelseskyldighet
lande
mot

skydd

läkare.

Beträffande

förhållningsregler

visade

Socialstyrelsens

enligt

25 § smittskyddslagen

hivpositiva
rörande

sexuellt

undersökningar

åvilar
misstänkts

behand-

personer
som
sprutdelning
umgänge,
dock att ärendena många

bryta
o.dyl.
gång-

samt
er anmäldes från andra myndigheter,
som t.ex. polismyndigheter,
från anhöriga, sexualpartner
och privatpersoner
i övrigt. Av totalt 183
underrättelser

tidsperioden

rörande
fr.o.m.

i Stockholms
län under
nu nämnda misstankar
1989 t.o.m. 30 juni 1995 hade endast 11 underrät-
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läkare. Enligt de intervjuer
av behandlande
förhållanden
fortfarande
framgår att motsvarande

telser

gjorts

gjort

Stockholm

och Göteborg

endast enstaka

medan

ärenden

kommittén

har

synes gälla i
i andra lands-

läkare.
genom annan än behandlande
smittskyddsläkaren
enligt 30 §
också uppmärksammas
att
med vissa undantag, skall underrätta socialnämnden,
smittskyddslagen,

ting initierats

Här skall

och frivårdsmyndigheten

polismyndigheten
te följer

misstänks

eller

inte

om en hivpositiv
person inoch att dessa
förhållningsreglema,

följa

att anmäla

då får en skyldighet
de uppmärksammar
förhållanden

myndigheter

till

smittskyddsläkaren

om
som tyder på att förhållningsreglema
kartläggning
inte följs. Enligt Socialstyrelsens
av tillämpningen
av 38 §
fram t.o.m. den 30 juni 1995 uppgav smittskyddsläkaren
i Stockholms
län att man ytterst sällan fick några svar från myndigheterna
utom från
Vid kommitténs
kontakter
med
s.k. prostitutionsgrupp.
socialtjänstens
Göteborg och Malmö
framgår att det
i Stockholm,
erhålls
mindre
dessa beupplysningar
vanligt
enligt
att
är
Även enligt dessa uppgifter
har återrapporteringen
främst

smittskyddsläkama
fortfarande
stämmelser.

avsett prostituerade.

8.3.2

underrättelse
Av

åtgärder

Smittskyddsläkarens

kommitténs

kartläggning

ärenden

om

brott

behandlande
de allra flesta
vilka

läkaren
fallen

förhållningsregler

framgår

vid
att handläggningsrutinema
förhållningsregler
varierar
dels mellan

som avser brott mot
dels hos den enskilde
smittskyddsläkarna,

på vad underrättelsen

mot

efter

I allmänhet

avser.
för nämnare

smittskyddsläkaren
kontaktas

beroende
den

inledningsvis

uppgifter om omständigheterna
in for kontroll
begärs också joumalhandlingarna

och i

som givits.
Som framgår av avsnitt 8.3.1 ovan har de allra flesta ärenden
avbruten läkarkontakt.
Enligt de uppgifter kommittén
har erhållit

av

förhållningsregler

få kontakt

med

avsett
söker

den berörda

antingen
personen,
för
honom
eller
eller
samtal,
förmå
henne
återuppta
brev
att
att
genom
kontakten
med läkaren. Ett flertal ärenden har rört personer som saknar

smittskyddsläkaren

Detta har bl.a. gällt misssom har oklara adressuppgifter.
som t.ex. sökt asyl i Sverige.
men även utländska medborgare
fallen är det inte ovanligt
sistnämnda
att osäkerhet föreligger
om

adress eller
brukare
Ide

dessa personer överhuvudtaget
längre vistas i Sverige. För smittskyddsläkaren innebär detta således att arbetet många gånger består i att söka
leta reda på den berörde
Under
förutsättning
att andra
personen.

uppgifter

beteende leder inte ärenden
om smittfarligt
läkarkontakt
till andra än nu beskrivna
åtgärder.

inte framkommer

som avser avbruten
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I det här sammanhanget

styrelsens

undersökningar

kommit

att det förekommer
medverka
vid smittspåming.

någon

sanktion

verkar

vid
med

vid

någon

att i såväl Socialhar framkartläggning

som
att underrättelser
att
avser underlåtenhet
Det kan härvid anmärkas att det inte finns
mot en person som inte medsaknar således möjlighet
smittskyddsläkaren
i dessa fall.

tvångsåtgärd

flera

smittskyddsläkama

sådana ärenden

uppmärksammas
i kommitténs

smittskyddslagen

smittspåming.

att tillgripa

juer

enligt

skall

Enligt

kommitténs

uppger
i brev och i vissa fall

framhåller

interv-

smittskyddsläkare

att man
vid
telefonäven

genomförs och att man även uppvikten av att smittspåming
lyser vederbörande
att delta. För det fall persoom dennes skyldighet
i
medverkar
avstår
ändå
inte
från vidare åtfråga
nen
man emellertid
kontakt

gärder.
Beträffande

brott

andra förhållningsregler

än att vederbörande
som framgår av föregående avsnitt, sådana
ärenden i huvudsak
och det har varit fråga om fall
avsett hivinfektion
sexuellt
där personen
underlåtit
vid
använda
skydd
att
umgänge
och/eller
informera
underom sin sjukdom. Av såväl Socialstyrelsens
skall

ha läkarkontakt

mot

har,

med smittskyddsläkama
intervjuer
sökningar som kommitténs
framgår
att ett flertal åtgärder vidtas för att förmå den enskilde att på frivillig
Det skall också här anmärkas att den
väg följa givna förhållningsregler.
absoluta majoriteten
inte har
av ärenden enligt 25 § smittskyddslagen
lett till ansökan

om tvångsisolering.
moment efter underrättelse
om brott mot förhållningsregler som nu är i fråga är att kontrollera
vilka förhållningsregler
som
givits och vad som är orsaken till att personen inte lyckats följa dessa.
Ett viktigt

Av kartläggningen

framgår

att smittskyddsläkama

har en eller flera samtalskontakter
har bl.a. varit
som har genomförts
särskilt

anpassade

talskontakter
satser

att utforma

i de allra flesta fallen
personen.

Åtgärder

förhållningsregler

som är
personen, att föranstalta
om sameller psykologer
och att föranstalta
om inkommitténs
Enligt
med
intervjuer
m.m.

för den enskilde

med kuratorer

inom

med den berörda

narkomanvård

smittskyddsläkama

i Stockholm,

Göteborg

och Malmö

tas i förekomfall kontakt
med
få till stånd
att försöka
lämpliga åtgärder. I såväl Malmö som Göteborg håller smittskyddsläkakonferenser
särskilda
rörande
den berörde
där bl.a.
ren vid behov
socialnämnd
läkare deltar.
och behandlande
mande

socialnämnden

för

i Stockholm
handav smittskyddsläkaren
i regel mellan
som avser brott mot förhållningsregler
tre och sex månader innan en ansökan om isolering
görs. I vissa fall
kan det dock vara fråga om betydligt
längre tid. I några fall har smitt-

Enligt

en uppskattning

läggs ett ärende

skyddsläkaren

också omgående

39 § smittskyddslagen.

fattat

beslut

om isolering

med stöd av
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8.4

Uppgifter

domstolarnas

om

beslut

om

tvångsisolering
handläggning
av mål
om att domstolarnas
i sin helhet är selqetessbelagd.
vid bl.a. hivinfektion
erinras

skall

Inledningsvis

om tvångsisolering
Med undantag för domslutet
ñnns

statistik

gon egentlig
uteslutande
på kommitténs
akter

tillgängliga

och med

holm

1989 till

186 mål

handlagt

gen. Övriga länsrätter

uppgifter

och med maj

rörande

bygger

Nå-

således

av domar se avsnitt 8.1 och
infonnation
från bl.a.
muntlig

gäller uppgifterna

Detsamma

smittskyddsläkama.
Från

genomgång

kompletterande

med

i domen.

gäller detta även uppgifterna
inte. Nedanstående

i avsnitt

8.5.

1997 har länsrätten

enligt

tvångsisolering

i Stock-

smittskyddsla-

mål som rört sammanlagt
20 persokammarrätten
medan
regeringsrätten
har
antal
mål
Ett
prövats
av
ner.
i ett mål vilket rörde en procesendast har lämnat prövningstillstånd
har avsett isolering
enligt
suell fråga. Majoriteten
av smittskyddsmålen
har handlagt

om omedelbar
Endast
isoleringstiden.
av
rörande
beslut
smittskyddsläkarens
prövning
ett fåtal mål har avsett
av
Här kan nämnas att utöver
tillstånd
att vistas utanför sjukhusområdet.
i övriga delar av landet beslutat om eller
Stockholm
har tio länsrätter
38

underställning

enligt

tvångsisolering

fastställt

beslut

av smittskyddsläkarens
39 § eller förlängning

beslut om tvångsisolering.
rör nästan enbart hivpositiva
personer. Under
ansökan
har fyra mål rört
om tvångsisolering

smittskyddsläkarens

Smittskyddsmålen
studerade

perioden

den

av
hemål,
hepatit
tuberkulos
två
C
respektive
smittats
av
personer som
har emellertid
patit B. Av dessa fyra ansökningar
om tvångsisolering
rörande tuberkulos-smittade
endast de två ansökningarna
personer lett
rörde
med
svårt alkotill tvångsisolering.
Det ena av dessa fall
en man
holmissbruk

och det andra en man av utländsk härkomst vars tuberkuhade uppså att resistens mot ett flertal mediciner
medverkat
till
den
isolering
hade
frivilligt
som
av männen

los hade utvecklats
stått. Ingen

var i båda fallen korta. Beträffande
som fått avslag på en ansökan om uppemannen av utländsk härkomst,
hållstillstånd
i Sverige, varade tvångsisoleringen
en och en halv vecka
varefter han lämnade Sverige. Målet rörande en person som smittats av

ansågs nödvändig.

hepatit

B avskrevs

kan vid länsrätten.

Isoleringstiderna

efter det att smittskyddsläkaren
ansökan
Smittskyddsläkarens

som var smittad av hepatit C bifölls
beslutet till kammarrätten
mannen överklagade

en man
men
sökan.

återkallade

Smittskyddsläkamas
att länsrätten

bifaller

sin ansö-

av
om tvångsisolering
länsrätten
visserligen
av

ansökningar
ansökan.

Under

som

avslog

an-

leder oftast till
om tvångsisolering
den undersökta perioden har läns-
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dock

rätterna

isolering

i tre fall, varav ett
genom beslut av kammarätt
redovisade
mål
rörande
en man som smittats av
av ovan
C. Såvitt framgår av aktema har grunderna för avslag huvudsak-

tvångsisolering
fall

skäl för tvångsatt det saknats tillräckliga
ansökan. Härutöver
har länsrättemas
beslut om

i sju fall funnit

och avslagit

upphävts

utgörs

hepatit

att det inte visats att den smittade inte följt eller inte kunnat
Ett fall har rört en hivpositiv
antas följa förhållningsreglema.
man som
hade haft oskyddade
sin
och
samlag utan att infonnera
sjukdom
om

ligen varit

därigenom
smittad
takter

sin hustru.

smittat

Med

och det inte hade påståtts

ansåg länsrätten

hänsyn

till

att hustrun redan var
hade andra sexuella kon-

att mannen
för ytterligare

inte att risk

smittspridning

före-

låg.

8.5

Tvångsisolerade

8 5 l
. .

Allmänt

Som

hivpositiva

av avsnitt 8.4 har, med några få undantag, besluten om
Sedan nuvarande
smittrört hivpositiva
personer.
trädde i kraft och t.o.m. 1998 har 65 personer tvångsisole-

framgår

tvångsisolering

skyddslag

Det skall anmärkas att antalet avser sådana
rats, varav 62 hivpositiva.
vunnit laga kraft. Kommitténs
fall där beslut om tvångsisolering
näromfattar
vid
nåhivpositiva
tvångsisolerats
52
kartläggning
som
mare
1989 till och med den 3l maj 1997.
från och med l januari
got tillfälle
fattats
41 av dessa personer har beslut om tvångsisolering
i Stockholms
län och beträfeller av smittskyddsläkaren
av länsrätten
fande åtta personer har beslut fattats av länsrätt eller av smittskydds-

Beträffande

har tre personer varit föremål för beslut
i annat län. Härutöver
eller smittskyddsläkare
såväl
länsrätt
i Stocktvångsisolering
om
av
holms län som annat län. Sju av de tvångsisolerade
har varit föremål
vid flera separata tillfällen.
för beslut om tvångsisolering
Smittskyddsläkare

läkaren

har

tvångsisolering

rörande

enligt

24

tvångsisolerade

fattat

beslut

om

omedelbar

39 § smittskyddslagen.

har utgjorts
kartläggning
De 52 hivpositiva
som ingått i kommitténs
26
de
har
varit
tvångsisolerade
och
kvinnor.
33
19
män
av
av svensk
av
härkomst.
härkomst;
19 män och en kvinna har varit av utomeuropeisk
har sitt ursprung i ett nordiskt
eller annat
Övriga sex tvångsisolerade
har varit mellan 20 och 49 år gamla
land. De tvångsisolerade
europeiskt
vid beslutet
varit

runt
hivpositiva
denna.

om tvångsisolering.
33 år. Såvitt framgår
som

omfattats

av

Medelåldern
av tillgängliga
kartläggningen

för de tvångsisolerade

uppgifter
avlidna

har

var 16 av de
vid tiden för
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kan delas in i tre huvudsakliga
som tvångsisolerats
och/eller
missbruk
allvarlig
psykisk
med omfattande

De hivpositiva
män

grupper;
störning,
för

I följande avsnitt redogörs närmare
män samt kvinnor.
konstateras
kan
dock
i
Här
att tvångsisolering
grupp.

övriga

respektive

missbruksav fallen har avsett personer med en omfattande
har därvid indirekt
varit orsak till det smittMissbruket

majoriteten
problematik.

farliga

har också föreleav dessa missbrukare
eller
försvårat
omöjliggjort
ett undansom
för smittspridning.
En annan stor grupp har utgjorts

För ett flertal

beteendet.

diagnos

gat en psykiatrisk
röjande av risken

av män av utländsk härkomst. Gruppen "övriga män" består nästan utehärkomst.
Det kan noteras att inte
slutande av män av utomeuropeisk
läggning. Två
något av fallen har rört män med en uttalad homosexuell
åtminstone
vid
enstaka
tillfällen
fall har dock rört hivpositiva
män som
och två fall har rört hivposiprostitution
ägnat sig åt bl.a. homosexuell
tiva män med pedofil
har

rats

vidare

skyddsläkaren

De allra flesta av dem som tvångsisolevarit kända för smitt-

läggning.

tidigare
av olika anledningar
underrättelser
t.ex. på grund av

om avbruten läkarkonandra förhållningsregler.

om svårigheter att följa
i tre mågäller enligt smittskyddslagen
tvångsisolering
om
har möjlighet
nader men smittskyddsläkaren
att ansöka om förlängning
för finns inte nåmed sex månader åt gången. Som tidigare redogjorts
takt eller misstankar
Beslut

Av aktema framgår att det
inte förlängts. Endast i åtta
tvångsisolering
som
utgång,
upphört före eller vid tremånaderstidens

för tvångsisolering.

gon yttersta tidsgräns
endast är undantagsvis
fall har tvångsisolering
varvid

har legat

tvångsisolering
den sammanlagda
år.

Det

tiden

dock

får

tvångsisolering.
tvångsisolering
främst

och/eller

Beträffande
länsrätten

Enligt
varat

avsett

allvarlig
ansett

sammanhängande

här

varit

tvångsisolerade

har

tiden

den kortaste

19 dagar.

Genomsnittlig

tid

för

mellan sex och nio månader. Emellertid
har
i 12 fall sträckt sig över två
för tvångsisolering

anmärkas
föremål

att

för

personer
för

i några

åtminstone
aktema

de tillgängliga
i drygt

psykisk
skälen

till

uppgick

av dessa fall har den
två separata beslut om
har den längsta tiden för

sju år och sex månader. Dessa långa tider
missbruksproblematik
som haft svårartad

störning.
fortsatt

isolering

för
att risk funnits
risk för smittfarligt

har dessa främst

återfall

och

i missbruk

beteende.

I flera

fall

varit

att
därmed

har anförts

en positiv utveckling
men att
för att säkerställa utveckling-

genomgått
visserligen
att den isolerade
isoleringstid
ytterligare
ansetts erforderlig
av isoleringstiden
en. I vissa fall har förlängning
till

att det ansetts föreligga
till vård eller annat boende.

behov

av utslussning

medgivits

med hänsyn

i betryggande

fonner
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8.5.2

med

omfattande

konstaterad

allvarlig

Män

missbruk

psykisk

Denna

grupp utgörs av 16 män varav samtliga
Alla utom en av de tvångsisolerade
ursprung.
missbruk,
främst intravenöst
narkotikamissbruk.
har missbruket

direkt

eller indirekt

varit

och/eller

störning
fyra är av nordiskt
ett omfattande

utom

orsaken

har haft

I flertalet

av dessa fall
det smittfarliga
be-

till

teende

För ett antal av de tvångssom legat till grund för isoleringen.
isolerade i denna grupp har utöver missbruket
också funnits en psykiatrisk diagnos av varierande
svårighetsgrad
som försvårat eller omöjliggjort ett ansvarsfullt
agerande. De flesta av männen i denna grupp har
tidigare varit föremål för ett flertal insatser för att komma tillrätta med
missbruket
och de har i flertalet fall någon gång varit föremål för vård

enligt

lagen

och/eller

1988:870

tvångspykiatrisk

om vård av missbrukare
vård. Enligt vad som

i vissa

fall

LVM

framgår

av de tillendast ett fåtal som deltagit i metagängliga akterna är det emellertid
donprogram.
För tre av de isolerade har beslut om vård enligt LVM
gällt samtidigt
med beslut om tvångsisolering
och två av de isolerade
har samtidigt

enligt

lagen

med beslutet

1991:1129

om tvångsisolering
om rättspsykiatrisk

varit
vård

föremål
LRV.

för vård
Härutöver

har beslut

tvångsvård
om psykiatrisk
om vård enligt lagen 1991:1128
fattats för en man under det att tvångsisoleringen
pågick. Det
kan också nämnas att majoriteten
har varit kriminellt
belastade.
Det smittfarliga
beteendet har i majoriteten
av fallen rört sig om
LPT

oskyddat-

sexuellt

med kvinnor
och/eller
att den hivpositive
fall
har
sjukdom.
sin
också
homosexuell
I
prostiett
om
och i ett annat fall förekom
förekommit
beteende.
ett pedofilt
umgänge

inte informerat
tution

fråga om sprutdelning eller om ett sådant aggi blodiga slagsmål med andra. Endast i
utmynnat
som
några enstaka fall har dock männen uppmärksammats
genom att de
förekommit
i något kontaktspåmingsärende.
akEnligt de tillgängliga
fall har det varit

Inågra

ressivt

tema
smitta.

enligt

beteende

har beträffande

fyra män kunnat konstaterats
att de har överfört
I tre fall har männen under eller efter tvångsisoleringen
dömts
brottsbalken
för att ha överfört smitta eller för att ha utsatt någon

för risk att smittas.
De allra flesta var vid beslutet om tvångsisolering
mellan 33 och 45
år. Den yngste har varit 26 år och den äldste 49 år. Den kortaste isolegrupp uppgick till 19 dagar då den tvångsisolerade
har i majoriteten
mannen avled. Isoleringstiderna
av fallen sträckt sig
mellan sex och tio månader. I fem fall har den sammanlagda
isoleringstiden uppgått till över två år. I ett av dessa fall upphävdes isoleringen

ringstiden

i denna

då mannen överfördes
till kriminalvårdsanstalt
efter isolering
i två år
och fyra månader. I ett annat fall upphörde isoleringen
efter två år och
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i denna grupp
då mannen avled. Den längsta isoleringstiden
till
år
och
hänför
sig till en
kartläggningen
for
uppgick vid tiden
sex
vid tiden för kartläggningen.
man som fortfarande
var tvångsisolerad
20 dagar

narkomannen har enligt aktema ett omfattande
sjukdom och en sänkt intellektuell
samt en gränspsykotisk
medför att han saknar insikt om sitt sjukdomstillstånd.

tvångsisolerade

Den

tikamissbruk
nivå vilket

Övriga

8.5.3
Denna

består

grupp

ropeiskt

män

av 17 män varav samtliga utom en är av utomeuEnligt aktema har i dessa fall inte funnits ett doku-

ursprung.
eller allvarlig
psykisk störning. I några
missbruk
menterat omfattande
alkoholkonsumtion
och beträffanfall har dock förelegat en omfattande
fönnodad
i denna grupp har förelegat
de två av de tvångsisolerade
hjärnskada.
Majoriteten
av männen har vidare haft sociala eller psyAnders Annell, del B bilajfr utlåtande av socialläkaren
har
det konstaterats
fallen
i
denna
flesta
de
allra
att den
9.
I
grupp
ga
eller inte
insikt i riskerna för smittspridning
haft bristande
hivpositive
I några
kunskaperna
integrera
kunnat känslomässigt
om sjukdomen.
kiska problem

förnekat

fall har den tvângsisolerade

att han överhuvud-

eller ifrågasatt

smittad.

taget varit

kan noteras att det kan föreligga betydande svånär det gäller att bedörigheter och därmed även en viss rättsosäkerhet
erforderlig
insikt, inte minst med
ma huruvida
en person bibringats
och kulturskillnader
hänsyn till de språksvårigheter
som kan föreligga
I detta sammanhang

personer inom denna grupp. Personens vilja till samarbete
torde även kunna ha en viss inverkan på bedömisoleringstiden

när det gäller
under

ningen.

att avgöra graden av insikt och attitydförändring
därvidlag
beteende och att olika uppfattningar
smittfarligt
har också återspeglats i några av målen där en uppfattning

Svårigheten

när det gäller
kan råda

dokumenterats
annan än smittskyddsläkarens
enheten eller av personer
på den särskilda
sjukvården.
nen haft oskyddat
om sin hivinfektion.
ende.

fråga uppgivits
Enligt
der

i denna grupp har främst bestått i att mänoch inte informerat
sexuellt umgänge med kvinnor
I ett fall har det också varit fråga om homosexuell

ett fall har rört en person med pedofilt betegenom att personen i
grupp har aktualiserats
och således
i ett kontaktspårningsärende
som smittkälla
till en annan person.

och ytterligare

De flesta

överfört

som

beteendet

Det smittfarliga

prostitution

av t.ex. personal
inom
är verksamma

i intyg

smitta

i denna

de tillgängliga

tvångsisoleringen

aktema
dömts

har fem av dessa tvångsisolerade
unbrottsbalken
för att ha överfört

enligt
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smitta

eller

för att ha utsatt någon för risk att smittas. Det kan därvid
att en av de tvångsisolerade
var häktad vid tiden för beslutet
och
detta
beslut
fattades
isolering
för det
att
om
som en säkerhetsåtgärd
fall häktningsbeslutet
skulle hävas. Denne person överfördes
efter sju

anmärkas

månaders

till kriminalvårdsanstalt.

isolering

De allra

flesta

av dessa män var vid beslutet om tvångsisolering
25 och 34 år. Den yngste har varit 20 år och den äldste 46 år.
Den kortaste isoleringstiden
kartläggning
två måvar vid kommitténs
mellan

nader och sex dagar. Detta fall rörde en person som erhållit aidsdiagnos
vid tiden for beslutet och isoleringen upphörde på grund av hans dåliga
hälsotillstånd.
För fyra av männen har tvângsisoleringen
varat i tre månader

och för sex av männen mellan sex månader och tio månader.
I två fall har isoleringen
överstigit
två år. Ett av dessa fall avser en permed
förmodad
hjärnskada
son
en
som medför att han inte vet vad det
innebär att iaktta förhållningsregler.
Denne man var tvångsisolerad
i två

år och sex månader och dömdes sedermera för hivrelaterad
brottslighet.
I ytterligare
fortfarande
pågick vid
ett fall, i vilket tvångsisoleringen
kommitténs
har tiden för tvångsisolering
kartläggning,
uppgått till två
Även

år och tre månader.
modad hjärnskada.

8.5.4

i detta

fall

har den tvångsisolerade

en för-

Kvinnor

Denna

grupp

av 19 kvinnor
varav samtliga utom
Med några få undantag har dessa kvinnor

består

diskt

ursprung.
ende omfattande

varlig

psykisk

narkotikamissbruk,

stöming.

dock utvecklingsstörd
de vid

tiden

ansågs

kunna

två är av norhaft ett pågå-

i vissa fall i kombination

med all-

En ung kvinna av utomeuropeiskt
ursprung är
och har därtill haft akuta psykoser. Kvinnan bod-

för beslut

om isolering i ett gruppboende
som dock inte
för
förhindra
tillräcklig
tillsyn
hon utanför
att
att
ge
boendet hade oskyddat sexuellt umgänge.
Flertalet
kvinnor
har tidigare varit föremål för flera beslut om vård

enligt LVM
och/eller
LPT. I Vart fall fem av de tvångsisolerade
kvinI några fall har
norna har under någon tid deltagit i metadonprogram.
den tvångsisolerade
kvinnan
varit föremål för vård enligt LVM
eller
LPT

vid tiden

för beslutet

om tvångsisoleringen.

I dessa fall har beslu-

ten löpt parallellt.

Enligt

aktema

tvångsisolering

har

varit

i 13 av fallen
missbruksrelaterad

den huvudsakliga

prostitution.

grunden

för

i något enstaka fall har kvinnorna
uppmärksammats
i
genom att de förekommit
något kontaktspåmingsärende.
Här kan nämnas att i ett flertal av prostitutionsfallen
har det varit fråga om misstanke om överträdelse
av för-

6 19-0619
Smittskydd
delA

Endast
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Enligt akterna har grunden därvid varit b1.a. att
mot prostitution.
förevederbörande
kvinna kunnat iakttas på de ställen där prostitution

budet

kommit.

noteras att länsrätten då ansökan om tvångsisoi flera av dessa fall hänvisat till det begränsade beviskrav
Beträffande
två av kvinnorna
finns
i smittskyddslagen.

Det kan vidare
bifallits

lering

som uppställs
uppgifter om att de har överfört smitta till annan person. Enligt vad som
för att
framgår av akterna har en kvinna blivit dömd enligt brottsbalken
ha överfört smitta.
De allra

mellan 25 och 35
var vid beslutet om tvångsisolering
har varit 25 år och den äldsta 42 år. Den kortaste isole-

flesta

år. Den yngsta

ringstiden

I flertalet
fall har tiden för
tre månader.
i denna grupp sträckt sig från sju månader och upp till

tvångsisolering
något

till

uppgått

har

isoleringstiden
ett år. I sex fall har den sammanlagda
uppdessa
kvinnor
tvångsisolerade
Beträffande
år.
två
tre av
över
vid tiden för kartläggningen.
fortfarande
Här
tvångsisoleringen

över

gått till
pågick

också
en kvinna som förutom narkotikamissbruk
från en psykiatrisk
psykos. Inför utskrivning
ha en kronisk
har
klinik
beslutades
av henne. Tvångsisoleringen
om tvångsisolering
fyra
i
år
och
månader.
nio
kartläggning
vid tiden för kommitténs
varat
vårdEnligt akterna framgår att försök har gjorts att hitta en alternativ
kan uppmärksammas

bedömts

möjligheterna
ansetts begränsade med hänsyn till kvinnans
i denna grupp valängsta isoleringstiden
tillsyn.
Den
ständig
av
Isoleringen
i
detta
fall gällde en
månader.
rade i sju år och drygt sex
och en psykiatrisk
grundsjukdom.
Enkvinna med narkotikamissbruk
form

men

behov

vårdform
fram till

anmärkas
kvar

för att hitta en lämefter det att

att kvinnan
på "Gula Villan"

se

avsnitt

sin död.

Särskilda

8.6

bodde

upphörde

tvångsisoleringen
8.6

Det skall

för henne.

gjorts

ansträngningar

hade resultatlösa

ligt akterna
plig

enheten

för

smittskyddslagen

enligt

omhändertagande
vid

Danderyds

sjukhus
Enligt

skall tvångsisolering

smittskyddslagen

ske på sjukhus
inrättades

För tvångsisolering
av hivpositiva
av ett landsting.
särskild enhet vid Danderyds sjukhus, den s.k. Gula Villan.
har den särskilda
skilda

enheten

berga

sjukhus.

Danderyds

enheten

utökades

Sedan 1990

Den särsom upptagningsområde.
med ytterligare avdelningar
på Beckom-

hela riket

vidare

helt förlagd till
1998 är dock isoleringen
De allra flesta hivpositiva
personer som har varit

Sedan våren

sjukhus.

som drivs
1989 en
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föremål

har varit

för tvångsisolering

Omhändertagna

på den särskilda

enheten.
Den särskilda
fem

varav

avdelning

enheten

anslag

genom
avgifter från

villan"

och

Stockholms

från

utanför

det landsting

tolv platser
sju platser

Verksamheten

sjukhus.

vid Danderyds

ligen

har för närvarande

på "Gula

platser

till

förfogande

ytterligare

finansieras

på en
huvudsak-

läns landsting
Stockholms

och genom vårdläns landsting där den

Vårdavgiftema
uppgår till
personen annars är hemmahörande.
erhåller
den särskilda
enheten
7 000 kr/vårddygn.
Härutöver

isolerade

drygt

också statsbidrag

för 1997 uppgick

vilket

till 7 750 000 kr.

1991 kan det övergripande
ansvaret för isolering
en lagändring
innehas
hivpositiv
än
är
av annan
en chefsöverläkare
av en person som
tillförordnas
under förutsättning
den
hälso- och
legitimerad
är
att
som
Efter

erfarenhet
och kompetens.
Idag
samt har tillräcklig
för den särskilda enheten vid Danderyds sjukhus

sjukvårdspersonal
är verksamhetschefen

legitimerad
den övriga

fast anställda

är också på konsultbasis

8.7

för

1998

utgörs

av två chefssjuksköterskor,
och en psykolog.
vårdpersonal

vårdpersonalen

42 s.k. terapeutisk

sjuksköterskor,
enheten

verksamhetsplanen

Enligt

sjuksköterska.

knuten

Omhändertagandet

en specialistläkare

15
Till

i psykiatri.

under

tvångsisoleringen
Allmänt

8.7.1

om

Enligt

43 § smittskyddslagen

under

isoleringen

och

motiveras

regleringen

av

omhändertagandet

skall den tvångsisolerade

tas väl om hand
få det stöd och den hjälp som behövs
och livsföring
sin inställning
så att tvångs-

och han skall
att ändra

Genom en lagändring
1996 fastslogs att den
får underkastas
utan stöd i smittskyddslagen
annan inmed isolei sin frihet än vad som påkallas av ändamålet
skränkning
ringen. Samtidigt
rätt till dels sysselgavs den isolerade en uttrycklig

isoleringen
isolerade

kan upphöra.

inte

träning som är lämplig med hänsyn till hans
dels möjlighet
att dagligen vistas utomhus under minst en timme, om det inte finns synnerliga hinder häremot. Enligt
43 a § har den isolerade vidare rätt att föra telefonsamtal
och att ta emot
besök i den utsträckning
det kan ske med hänsyn till vården och ord-

sättning

och sådan fysisk

ålder och hälsotillstånd,

ningen
medges

Beslut om inskränkningar
i nu nämnda rättigheter
43 b § och kan vara både generella eller avse en enskild
Beslut fattas av chefsöverläkaren
resp. verksamhetsche-

på sjukhuset.
enligt

tvångsisolerad.
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fen vid
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enheten

den särskilda

efter

som gäller
finns
Härutöver

särskilda

i 44-48

befogenheter

samråd

med

smittskyddsläkaren.

i ett enskilt fall kan överklagas.
bestämmelser
smittskyddslagen

inskränkningar

Beslut

I dessa bestämmelser

vid isoleringen.

om
föreskrivs

och alkoholhaltiga
drycker och
mot innehav av t.ex. narkotika
och
får utkroppsbesiktning,
kroppsvisitation
kontroll,
bl.a. genom
att
föras samt att förbjuden egendom skall försälj as eller förstöras.
får den isolerade ges tillstånd att under
Enligt 49 § smittskyddslagen

förbud

utanför

viss tid vistas

sjukhusets

område.

Enligt

förarbetena

till

lagen

beviljas bl.a. av personliga skäl t.ex. för att närvara
vid en begravning
att pröva huruvida
men också för att ge möjlighet
kan
den isolerade klarar av att leva på ett sådant sätt att smittspridning
kan sådant tillstånd

förhindras.

Stöd

8.7.2

och motivation

uppgifter

Nedanstående

från verksamhetschefen

bygger

m.m.

på skriftlig

hus och får ses som en allmän
har inte gjort
ten. Kommittén
gjorts i de enskilda ärendena.

information

och muntlig
enheten

den särskilda

vid

på Danderyds

sjuk-

i verksamheav innehållet
genomgång
av de insatser som

beskrivning

någon

får
en person anlänt till enheten efter ett beslut om isolering
observationsrum
under
vederbörande
vistas i minst ett dygn på ett
överNär

härvid
bedömer
sjuksköterska
Tjänstgörande
av personalen.
omvårdnadsstatusen
tillåter
flytomvårdnadsstatus.
När
s.k.
personens
och
erhåller
omvårdnadsansvaden
in
i
tvångsisolerade
eget rum
tar
en

vakning

rig

och kontaktpersoner.

sjuksköterska

terska

ställer

ell vårdplan
Den

vårdplanen

-

avgiftning,
patienten

nedtrappning,
konfronteras

sjukskö-

och upprättar

en individuoch den isolerade.

av läkare och psykolog.
olika
kan ingå
moment, såsom

också

erbjuds

isolerade

I den individuella

-

Omvårdnadsansvarig

en omvårdnadsdiagnos
med kontaktpersoner
tillsammans
härefter

bedömning

komma

tillrätta

med sitt smittfarliga

med sitt drogmissbruk
beteende

för att få ökad

självinsikt
-

lcrisbearbetning
djupgående

av samtalskontakt
hiv/aids
samt vägar för smittspridning
om

och andra former

information

och hur man skyddar sig
psykiatrisk
diagnos och behandling

psykologisk

utredning

och bedömning

omvårdnadsdiagnostik/ordination.
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Enligt

på den

verksamhetschefen

kontakt

med den behandlande

främja
man försöker
under
isoleringstiden.
tvångsisolerades
får ordinerad
vistats

man drygt
vård.

Huvudmålet

smittfarligt.
aktas

hur

eller

på somatisk

enligt

Vid

klinik.

psykiatrisk

rörande

med läkaren
efter

den

är alltid

omvårdnadsplanen
och insikt

inom

vad

Enligt

de tvångsisolerade

av tvångsisoleringen

sig sådan kunskap

tillägna

har kontakt
socialnämnden

också att den tvångsisolerade
Vid behov har den tvångsisolerade

behandling.

av aktema
sex månader

tas rutinmässigt
och
intagningen

till

Man tillser

medgivande.

tid

enheten

i anslutning

att den tvångsisolerade
kontaktas
Vidare

medicinsk

viss

framkommit

särskilda

läkaren

vistades
sluten

hon

en

psykiaktrisk

att den intagne

att han eller

som

t.ex.

kan leva

skall
icke

av den intagnes kunskaper och insikter bevid besök
sjukvårdspersonal
t.ex. infonnerar

bedömning

han eller

hon

hon hanterar eventuella
sårskador etc.
vid de kontinuerliga
samtal som han eller
samt vad som framkommer
omvårdnadsansvarig
hon har med sina kontaktpersoner,
sjuksköterska,

hos vårdgrannar,

hur han eller

mil.
smittskyddsläkare
De åtgärder som
psykiatriker,
för att uppnå målet beslutas med utgångspunkt
i den intagnes redärför
olika
har
mycket
I
omvårdnadsplanema
och
de
kan
ut.
surser
se
allt
oftare
in
individuella
utbildplanerats
del
åtgärderna
som en
av

konsulterande
vidtas

rörande

ningsprogram
artikel.

hivinfektion

sedan igenom
Från

med den intagne

verksamhetschefen

vid enheten.

där läxor kan ingå, såsom att läsa en
och kontaktpersoner
går

sjuksköterska

Omvårdnadsansvarig

vad denne förstått.

har

följande

inhämtats

med olika

rörande

rutinerna

aktiviteter

i enlighet bl.a.
är strukturerad
Under
En till två gånger om dagen görs promenader.
får
den
isolerade
endast
dock
isoleringen
veckorna
av

Dagen

med vårdplanema.
de två

första

vistas på avdelningen.
höver

lära känna

personen
område

utanför

sjukhusets

viss

är anpassade

tid

Skälet

efter

härtill

har angivits

i fråga innan
i vilka

utegång

de isolerade

vederbörandes

vara att personalen betillåts. De aktiviteter
kan tillåtas

behov.

Ibland

delta

efter

behövs

t.ex.
i att gå på post och i affärer eller annan social träning. Häruteller besök på olika utställningar
över görs utflykter
som kan vara av
intresse. Vidare går man till simhallar eller andra lokaler för fysisk trä-

träning

ning.

Under

några

somrar

har enheten

hyrt ett sommarställe

en period

under

sommaren.
Under tvångsisoleringen

ter utanför

sjukhuset,

bl.a.

försöker

man också främja sociala kontakmed eventuella
och de isolerade
anhöriga,

att ta emot privata besök
som vill har möjlighet
verksamhetschefen.
Sociala nätverksorganisationer
tas. Vilka organisationer
som därvid
rades önskemål
och vilka problem

kommer

efter

godkännande

kan också

i fråga beror

av
kontak-

på den isole-

som kan anses föreligga.

Det kan
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härvid

vara fråga om organisationer
Korset
som t.ex. Noaks Ark/Röda
for missbrukare
Anonyma
t.ex.
som

maner.
Innan
tid

upphör

tvångsisoleringen
vid planering
i Stockholm

skyddsläkaren

Alkoholister
vistas
eller

behandlingshem

i familjehem,

medverkar

som ger särskilt
och Oasen eller

stöd åt hivpositiva

stödorganisationer

och Anonyma

oftast

Narko-

den tvångsisolerade

eget boende.

en

Socialnämnden

från smittav sådan vistelse. Enligt uppgifter
till vistelse i familjebeviljas inte tillstånd

hem

m.m. utan att kontakt
isolerade.
Smittskyddsläkaren

etablerats

mellan

socialnämnden

och den

vill vidare att socialnämnden
före ett
förbinder
under
tid
efter
sig
viss
familjehemsplacering
att
om
en
får viss hjälp såsom
isoleringens
upphörande svara för att vederbörande
eller hjälp till annat bot.ex. möjlighet
att kvarstanna på familjehemmet

beslut

ende. Den

lagen

särskilda

för omhändertagande

enheten

öppenvårdskontakt

därvid

erbjuder

som

enligt
stöd

smittskydds-

i ett övergångs-

skede.

Särskilt

om

rörande

tillstånd

8.7.3

av bestämmelserna

tillämpningen
att

vistas

utanför

sjukhusområdet
Enligt
efter

och delta
len

och

ungefär

två Veckor

i olika
därefter
två

först
ges den tvångsisolerade
utanför
vistas
område
sjukhusets
att
med två personer ur personainledningsvis

från den särskilda

uppgift
ungefär

enheten

tillstånd

aktiviteter

en tid, vanligtvis
en av dem. Efter ytterligare
kan personen ifråga få möjlighet
att vistas på
och
sjukhusets område om de tidigare utevistelserna

med

månader,

egen hand utanför
aktiviteterna
med personalen

utvisat

beslutar

i samråd

Smittskyddsläkaren

stånd som gäller vistelse utanför
Av akterna i isoleringsmålen

att sådant tillstånd
är olämpligt.
med verksamhetshefen
om till-

sjukhusets

område.
att tillstånd
stort antal

att vistas utanför
fall. Tillstånd
har
i ett relativt
efter viss tid i de flesta fall getts för besök på t.ex. Noaks Ark, Anonystödorganisationer.
Tillstånd
har
eller andra frivilliga
ma narkomaner

sjukhusornrådet

också
Tillstånd
kvinnor

återkommande
aktiviteter,
exempelvis
en
vecka
eller
för
regelbunden
på gym.
träning
två gånger per
har även beviljats för studier på heltid. Så följde t.ex. en av de
under 1997 en datakurs på heltid.
som var tvångsisolerad

beviljats

danskurs

har beviljats

framgår

för

stadigt

har erhållit tillstånd
för att besöka
av de tvångsisolerade
har
kunnat
sträcka
allt
från
sig
tillstånd
anhöriga. Sådana
ett par timmar
till flera dagar. Från akterna kan ges följande exempel. Den tvångsisoEtt flertal
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mannen erhöll i detta fall först tillstånd
vilket därefter utökades till
några timmar

att vistas

hos sin far

regelbundna

vistelser

utökades till att även omen helg. Detta tillstånd
fatta övernattning.
Efter drygt tre månaders isolering
erhöll mannen
och
också
hos
sin
sambo
tillstånd
möjlighet
vistas
att
att ha semester
med sin mor under en veckas tid. Under senare delen av isoleringen,

några

timmar

under

som varade i sex månader, fick mannen tillstånd att vistas hos sin sambo under nätter och helger. I ett annat fall erhöll en tvångsisolerad
man
tillstånd
att under en månads tid besöka sin familj
som var bosatt
utomlands.

tvångsisolerad
I många

att en sådan resa även erbjöds en annan
dock
avböjde.
man som
fall, främst när det gäller narkotikamissbrukare,
har upphö-

Det kan nämnas

av en tids vistelse på behandlingsi ett familjehem
har ofta föregåtts
kortare
tid,
under
viss
vecka.
Vistelse i faprovboende
t.ex.
ett
av
en
en
miljehem
torde inte dock inte, enligt uppgift från den särskilda enheten,

föregåtts
av tvångsisoleringen
hem eller i familjehem.
En placering
randet

nio månaders

komma

ifråga förrän

har varit

föreav olika längd. Det har under pågående tvångsisolering
t.ex. en placering om fyra månader och en placering om ett år.

kommit

8.8

efter omkring

Vistelsema

kommentarer

Avslutande
kan konstateras

Inledningsvis
förhållande

isolering.

antalet

till

visar
kartläggning
att kommitténs
underrättelser
enligt 25 § smittskyddslagen

tillgripits

tvångsisolering

i mycket

få fall.

Det bör dock

att i
har

här anmärkas

föranletts
avbrutit
att majoriteten
av att patienten
av underrättelsema
föreskriven
läkarkontakt
vilket inte självständigt
kan ligga till grund för
Materialet

tvångsisolering.
underrättelse

frivillig

visar också att smittskyddsläkama
ett flertal åtgärder för att förmå den enskilde
givna förhållningsregler.

vidtar

väg följa

Med några få undantag
den

1 januari

efter
att på

har tvångsisolering

Sedan
avsett hivpositiva.
1998 har 65 personer tvångsisoleEn viktig del av kommitténs
hivpositiva.
ar-

1989 och fram

t.o.m.

rats. Av dessa har 62 varit
bete har varit
tillämpningen
att undersöka
av bestämmelserna
om
den
debatt som förekombakgrund
inte minst mot
tvångsisolering,
av
bör uppmärksammas
mit bl.a. i riksdagen.
I sammanhanget
att genom
inklusive
domhivpositiva,
att samtliga akter som rört tvångsisolerade
stolarnas avgörande, är sekretessbelagda
har tillämpningen
inte kunnat

föremål för en offentlig
insyn eller utvärdering
på motsvarande
sätt
Kommittén
har
som är möjlig vid tvångsvård enligt annan lagstiftning.
de
därför gjort en omfattande
ärenden
kartläggning
hivposirör
av
som
mellan den 1 januari
tiva som tvångsisolerats
1989 och den 31 maj

bli
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omfattar

1997. Kartläggningen
kvinnor.

52 hivpositiva,
har huvudsakligen

De tvângsisolerade

varav drygt en tredjedel
bestått av människor

med ett omfattande
missbruk,
främst narkotikamissbruk,
och/eller
allYtterligare
har
varliga
stömingar.
utgjorts
psykiska
en grupp
av utländska män med ett riskfyllt
sexuellt beteende. Det kan här noteras att
18 av de tvångsisolerade
sammanlagt
männen har varit av utomeuropeisk härkomst.

har visat att de som tvångsisolerats
gemed särskilt behov av stöd eller vård och

Kartläggningen
har varit

nomgående

personer
att det rört sig om personer som kan betecknas som socialt utsatta.
talet har också varit kända för smittskyddsläkaren
sedan tidigare.
fem

i de flesta fallen varat i
att tvångsisoleringen
många har dock
För anmärkningsvärt

visar

Kartläggningen
mellan

och nio

månader.

sig över två år. Den längsta tiden

sträckt

tvångsisoleringen

Fler-

till

för tvångs-

sju år och sex månader. Skälen för dessa
har bl.a. varit att hivinfektion
inte är botbar och att
långa isoleringstider
det varit fråga om mycket vårdkrävande
personer. I flera fall framgår
har samband med att det föreligger
brister i utatt tvångsisoleringen
budet av adekvat vård eller omhändertagande
i annan form. Inte minst

isolering

har uppgått

drygt

har detta gällt ett litet antal mycket vårdkrävande
personer som har beI bl.a. det fall där en
hov av en lång tids tillsyn och omhändertagande.
kvinna var tvångsisolerad
i över sju år framgår av akten att isoleringen
eftersom man inte kunnat finna en lämplig vårdform.
ansetts nödvändig
Det bör här uppmärksammas
socialläkaren
har

Annell

Anders

bristen

på utbud

narkotikamissbrukare

enligt

smittskyddslagen

Underlaget
emellertid

har haft

Anders

Annells

fullt

för psykiskt
svårt störda
av boendesituationer
begränsat möjligheterna
påtagligt
att placera de
i andra vårdformer.
långtidsomhändertagna

liksom

omhändertagande

Beträffande

innehållet

underlaget

utlåtande
i andra

i andra

pekar
former

fall

skulle

ha onödiggjort

flera av isoleringsfallen.
under tvångsisoleringen

i omhändertagandet

huvudsakligen

från verksamhetschefen
hus. Kommittén

Annells

och omhändertagande

Enligt
än de nu berörda.
t.ex.
och mer omsorgsett resursstarkare
invandrare
och narkotikamissav hivsmittade
beaktande av deras kulturella,
psykiska och so-

samt ett bättre
ciala svårigheter
sannolikt

bygger

i vård

uppfattning

brukare

Anders

socialläkaren

på att brister
betydelse

också

också påpekas av
att dessa förhållanden
bilaga
9.
hans uppfattning
Enligt
B,
del

vid

på skriftligt

den särskilda

och

enheten

djupare

muntligt

material

på Danderyds

sjuk-

av omhänderframgår av tillgängliga
tagandet i de enskilda fallen. Emellertid
uppgifvid
behandisoleringen
sig
sådant
omhändertagandet
närmat
ter att
har inte gjort någon

genomgång

enligt t.ex.
som ligger i tvångsvård
rörande
motiveringar
skymtar även i domstolarnas
I vissa fall har domstolarna
ning av isoleringstiden.

lingstänkande

LVM.
beslut

Detta

fram-

om förlängfört.ex. medgivit

T vångsisolering
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med hänsyn till att det ansetts föreligga
av isoleringstiden
former till vård och annat boende.
behov av utslussning
i betryggande
enligt smittDet bör här noteras att även om det vid omhändertagandet

längning

stöd
tillses att den tvångsisolerade
ges erforderligt
under
ändra
sin
och
inställning
livsföring
motiveras
att
samt
inte att tvångsvård
medger smittskyddslagen
äger
tvångsisoleringen
för
stöd
smittskyddslagen
tveksamt
framstår
Det
en
om
ger
som
rum.
under tvång.
längre syftande social rehabilitering
skall

skyddslagen

och hjälp

Såväl de långa isoleringstidema
ande

också

synes

utanför

ha haft

Som

sjukhusområdet.

tämligen

generöst.

stämmelse

med

lämpningen

har

framgår

sådana

tillstånd

beviljats

synes vara i överensom dessa huvudsakligen
framstår
tilli gällande smittskyddslag
intentionerna

endast

gäller

som ovan nämnda behandlingstänkpå beviljandet
att vistas
av tillstånd

Även

i vissa

tvångsisolering
ning. Detta

effekt

med hänsyn till att
som anmärkningsvärd
skall äga rum då det finns risk för smittsprid-

fall

särskilt

de fall där den tvångsisolerade

tid fått vistas hos anhöriga

re sammanhållen
långa vistelser på familjehem,

under en längfråga om

eller då det varit

såsom placeringar

som uppgått

till

ett år

och mer.
Effekterna

är en fråga som har varit mycket
av tvångsisoleringen
framgår
kartläggningen
svår att belysa. Av
att sju av de tvångsisolerade
beslut eftersom de återfallit
i smittfarvarit föremål för återkommande

ligt

I de flesta

beteende.

kommittén,

fall

har dock,

inte erhållit

Detta behöver

dock inte innebära

ligt beteende.
endet upphört.

Vidare

måste beaktas

några

för utvisning.

egentliga

individerna
hörande.

till

Kommittén

slutsatser
ett mindre

till
vad som uppgivits
smittfarnytt
om

uppgifter

beteatt det smittfarliga
antal av dem
att inte ett obetydligt
var avlidna vid tiden för kartlägg-

som varit föremål för tvångsisolering
ningen och att flera har dömts till längre
föremål

enligt

smittskyddsläkaren

fängelsestraff

och/eller

blivit

anser därför inte att det går att dra
påverkat
i vad mån tvångsisoleringen

om
smittfarligt

beteende

efter

isoleringens

upp-
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Åtgärder

9

vid

från

smitta

djur och

objekt

Inledning

l

frågor

I kapitlet

behandlar

kommittén

från djur,

livsmedel

och andra objekt.

som rör åtgärder då smitta sprids
har komEnligt smittskyddslagen

vidtas mot djur och objekt
att smittskyddsåtgärder
munen ansvar
såväl
för
kommunen
smitta,
sprider
som för andra
men ansvar som
för
förhindra
smittspridning
för att åtgärder vidtas
myndigheter
att
finns också i andra lagar. Med hänsyn till att flera lagar kan vara
åt gränsdragningen
tillämpliga
parallellt
ägnas särskild uppmärksamhet
för

mellan

lagarnas

ansvarsområden.

har kommitsmittskyddsarbetet
För att belysa bl.a. det kommunala
för smittförvaltningar
tén intervjuat
14 kommunala
som ansvarar
tillställts
enkät rösärskild
Vidare har 24 kommuner
skyddsfrågor.
en
rande
tade

av smittskyddsärenden.
har också belysts vid

hanteringen
smittskyddet

om det objektinriksärskilt
seminarium
ett
som
av smittskyddsorganisationen

Frågor

i oktober
1997. I den utvärdering
uppdrag, se närmare
har gjort på kommitténs
Statskontoret
som
smittskyddsarbetet.
behandlades
också frågor om det kommunala

hölls

9.2

obj ektinriktade

Det

smittskyddet

kap. 16,

enligt

smittskyddslagen
Allmänt

9.2.1

om

det kommunala

smittskyddsarbetet
Kommunen

skall

tas mot sådana
tionsanläggningar
smittsamma
Vid

9 § smittskyddslagen

enligt

djur,

livsmedel,

och andra

vattentäkter,

objekt

svara för att åtgärder vidventilaavloppsvatten,

som sprider

eller

misstänks

sprida

sjukdomar.

smittskyddslagens

smittskyddsåtgärdema

tillkomst

på miljö-

låg

ansvaret

för

de kommunala

och hälsoskyddsnämnden.

En sådan
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nämnd

skulle,

i varje

kommun.

dåvarande

enligt
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bestämmelse

i hälsoskyddslagen,

finnas

I samband

med att den nuvarande kommunallagen
infördes 1992 gavs kommunerna
större frihet att besluta om sin organisation. Enligt en enkätundersökning
genomförd av Svenska kommunförbundet

1997 har flera

sation.

Antalet

minskat

från

kommuner

särskilda

efter lagändringen
och

miljö-

229 år 1992 till

ändrat

sin organi-

hälsoskyddsnämnder

166 år 1996. Motsvarande

har

därvid

förändringar

har ägt rum när det gäller de förvaltningskontor
som bereder nämndens
ärenden och verkställer
dess beslut. Enligt uppgifter
från de förvalt-

ningar

och Statskontoret
som kommittén
dock
i nämndorganisationen
ändringarna

betet i någon nämnvärd
Antalet

anmälningar

Statskontorets

rapport

varit

i kontakt

inte påverkat

med har för-

smittskyddsar-

utsträckning

enligt

smittskyddslagen

till mellan

uppgick

år 1997 enligt

10 och 40 i de små kommunerna

med

mindre

och upp till några hundra i de större
än 25 000 innevånare
kommunerna
innevånare.
35
000-100
000
I de tre storstäderna,
med
Stockholm,
och Malmö
låg antalet anmälningar
Göteborg
på mellan
600 och 1 300. Bland

dominerade
anmälningarna
sjukdomarna
campylobacter, salmonella
och giardia.
Ärenden
utgör dock endast en liten del av de
som rör smittskydd
ärenden som handläggs
vid de aktuella förvaltningarna
bl.a. beroende
på att flertalet
anmälningar
ha smittats
rör personer
som misstänks
utomlands.
miljö- och hälsoskyddsförvaltHos flera av de kommunala
föranleder
färre än tio ärenden enligt
ningar som kommittén
intervjuat
per år någon
miljöförvaltning

smittskyddslagen
Vid

Stockholms

ärenden,

åtgärd
leder

utöver

mottagandet

uppskattningsvis

av anmälan.
omkring
100

till närrmden, till
dvs. ca 10 procent av anmälningarna
Enligt Statskontorets
rapport tar smittskyddsärenden

ningsåtgärd.
nomsnitt

i anspråk

av

skyddsläkaren.

ige-

5-10 persondagar

dagar i en medelstor
kommun.
gar per år härför. I den angivna
utredningar

utred-

matförgiftningar
I betänkandet

för

per år i en liten kommun och ca 10
I de tre storstäderna används 20-30 datiden ingår även sådan tid som åtgått till
och infonnationsträffar
med smitt-

av Utredningen
Kommunerna

om kommunernas
och miljöarbetet

arbete

KLIV,
SOU
en god livsmiljö
redovisas en uppskattning
arbetstidens
1993:19,
olika
fördelning
på
av
vid miljöoch hälsoskyddsnämndema.
arbetsuppgifter
denna
Enligt

uppskattning
gifter

inom

används
området

i genomsnitt
för skadedjur,

cza 4 procent av arbetstiden
djurskydd och smittskydd.

till

upp-
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Åtgärder

9.2.2

vid

misstänkt
från

smittspridning

eller

konstaterad

objekt

svara för att åtgärder
eller
misstänks
sprida smittsamsprider
vidtas mot djur och objekt som
Vad som avses med åtgärd är inte närmare angivet i lagma sjukdomar.
framgår dock att i kommunens
texten. Av förarbetena
ansvar ingår att

redogjorts

Som inledningsvis

för skall kommunen

smittkälla.

söka lokalisera

för att
genomför utredningar
För att belysa i vad mån kommunerna
förvaltningar
24 kommunala
tillställdes
smittkällor
lokalisera
som anställdes
enkät
i
vilken
1997
under
våren
smittskyddsfrågor
för
en
svarar
18
och campylobacter.
vid salmonella
om smittspårning
haflertalet
förvaltningarna
besvarade enkäten. Enligt
förvaltningar
av
sällan förekommit.
rörande dessa sjukdomar
de smittspåmingsärenden

vissa

frågor

Samtliga

fall

och hos övervägande

redan

utredning

utom två.
vid insmittspåmingsutredning
en
började sådan
antalet förvaltningar
hos alla förvaltningar

dock

påbörjade

förvaltningar

hemska

fanns

smittspårning

för

Rutiner

sättet att få känneett enskilt fall. Det vanligaste
läkare. Enfall var genom anmälan från behandlande
smittkällan.
Innan
återfanns
sällan
förvaltningarna
av

vid

dom om inträffat
ligt en majoritet

avslutades
inte återfunnits
där smittkällan
en utredning
alltid eller ofta med smittskyddsläkaren.
sina uppgifter enligt smittskyddslagen
För att fullgöra

samrådde

man

har nämnden

För att förhindra
också getts befogenhet
att vidta vissa tvångsåtgärder.
nämnden
utfärda förelägsjukdom kan
spridning
av en samhällsfarlig
Vilka

och förbud,

ganden

telse på den enskildes
för

nödvändigt

att hindra

samt förordna om rätfår nämnden om det är

låta
sjukdom
av samhällsfarlig
34 §.
och låta avliva sällskapsdjur

av personlig natur
som drabbas av beslut har i vissa fall rätt till ersättning,

kapitel

närmare

§. Vidare

33

spridning

föremål

förstöra

Den enskilde

med vite,

kan förenas

bekostnad

synes emellertid
intervjuat
kommittén

Tvångsåtgärder

Endast en av de
sig att ett beslut om
salmonellasmittade
sköld-

sällan ha tillgripits.
kunde

erinra

förvaltningar
fattats. Beslutet avsåg ett parti
tvångsåtgärd
paddor. Även enligt den undersökning
som Statskontoret
endast något enstaka beslut fattats.
Ett

av den kommunala
från
statistik
Tillgänglig

beslut

rätten.
beslut

enligt

Uppgifter
ning.

nämnden

kan

genomfört

överklagas

till

har
läns-

Domstolsverket,
som avser perioden
någon prövning
på att det inte förekommit
av
nämnder.
kommunala
meddelats
smittskyddslagen
av
som

tyder

1993-1997,

se

17.

dock

från länsrätterna

i Stockholm

och Malmö

talar i samma rikt-
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9.2.3

Samarbete

Smittskyddsläkaren
skyddsområdet

och

har

bl.a.

samordning
på grund

och den samlade

övergripande

uppgifter.

skyddslagen,

om anmälningarna
att sådana åtgärder

därtill,

SOU

sin

av
information

Smittskyddsläkaren
enligt

kompetens

på

han erhåller

smitt-

ålagts

skall t.ex. enligt

olika

24 § smitt-

smittskyddslagen

ger anledning
for att hindra smitt-

vidtas som behövs
se till
spridning.
För det objektinriktade
smittskyddsarbetets
del kan enligt
förarbetena
sådan
åtgärd
samordna
flera
miljöoch hälsoen
vara att
skyddsnämnders
Vidare ingår bland smittskyddssmittskyddsåtgärder.
läkarens

särskilda

smittskyddet.

enligt 7 § att planera, organisera
och leda
kunna
innebära
bl.a.
smittskyddsläkaren
att
anges
spridning
av smittsam sjukdom måste ta ledningen över

vid epidemisk
det samlade
7 § hjälpa

uppgifter

Detta

smittskyddsarbetet.
bl.a.

kommunala

Smittskyddsläkaren

skall

också

enligt

nämnder

och hälsoskyddsornrådet.

Enligt

uppgifter
miljösom fullgör
departementschefen
skall landstinget

emellertid

inte vara ett överordnat
organ med ansvar också för kommuhar således vare sig rätt att ge diSmittskyddsläkaren
nens uppgifter.
rektiv till kommunen
eller skyldighet
att vidta sådana objektinriktade

åtgärder

försorg.
som inte kommer till stånd genom kommunens
Med hänsyn till behovet av samarbete och samordning när det gäller
föreskrivs
smittskyddsarbetet
i smittskyddslagen
att smittskyddsläkaren
och de kommunala

nämnderna

med

behandlande

myndigheter,

skall

samverka

läkare

dels med varandra,

och andra

samhet

som bedriver
har nämnderna

Härutöver
av betydelse för smittskyddet.
skyldighet
smittskyddsläkaren
att informera
om iakttagelser

dels
verk-

ålagts

som kan
och samråda med honom om
vara av betydelse för hans verksamhet
beslut och andra viktiga åtgärder som berör smittskyddet
12 §. Någon
särskild form för samverkan och samråd föreskrivs
dock inte i lagen.
Att döma av de uppgifter
förvaltningarna

som inhämtats synes samarbetet mellan de
och smittskyddsläkaren
i allmänhet
funge-

kommunala

ra väl. Vid

de smittskyddsärenden

vidare utredning har
som föranleder
smittskyddsläkarna.
Smitt-

förvaltningarna
kontakt
regelmässigt
med
skyddsläkare
och smittskyddssjuksköterskor

uppges vanligtvis
vara lätta att nå. I vissa landsting har man också regelbundna
träffar med smittskyddsläkaren
ett par gånger per år eller en gång i kvartalet medan man
i andra landsting saknar denna form av regelbundet
informationsutbyte.
Samarbetet

är dock

sällan

fonnaliserat

genom

skriftliga

avtal

eller

liknande.
I vissa

landsting

Kontaktläkaren

har

är ofta

byggts upp.
system med kontaktläkare
distriktsläkare
vid
Enligt
en
en vårdcentral.
förvaltningarnas
är de kommunala
samarbete
ett

Statskontorets
rapport
med kontaktläkare/distriktsläkare

liksom

med länsveterinär

vanligen

av

1999:51
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läkaren bemed den behandlande
Samverkan
karaktär.
mer sporadisk
smittenligt
sjukdomsfall
anmälningar
står ofta enbart av läkarnas
av
med SMI och Livsmedelsverket
skyddslagen.
När det gäller kontakter

kompetens

vänder sig till. Ett mindre
som förvaltningarna
Med
med
Livsmedelsverket.
kontakt
ha
sig
uppger
bygga
möjligheter
begränsade
kommunernas
att
upp egen
till
värderas dock möjligheterna
och att vinna erfarenhet

samverkan

högt,

är det i första
antal

hand

SMI

kommuner

hänsyn

till

med

samverkan

framförallt

och

smittskyddsläkaren

SMI.

smittskyddet

För att förstärka

har vid några tillfällen

hål-

utbildning
är tänkta

Dessa grupper
att
faltepidemiologiska
grupper.
miljökommunens
infektionssjukvården,
från
representanter
av
är
och från det veterinära området. Smittskyddsläkaren
och hälsoskydd
Fältepideoch
nyttjandet
ansvarig för sammansättningen
av gruppen.

lits

för

s.k.

bestå

antal län men använgrupper har bildats i ett övervägande
begränsat.
hitintills
ha
varit
Det finns emellertid
torde
dem
av
Härutöver
insatser av sådan grupp vid utbrott.
exempel på effektiva
samverkansfinns i en del län också en s.k. epidemiledningsgrupp,
ett

miologiska
dandet

av smittskyddsläkaren
organ, bestående - förutom
från olika sektorer inom hälsovården/hälsoskyddet.
fungera som ett rådgivande
organ vid kommunal
lcrissituation.
också kunna utnyttjas i en

Vissa

9.2.4
Vid

kontakterna

skyddsläkarna

representanter
- av
Gruppen skall bl.a.

planering

men skall

tillämpningsproblem
de kommunala

med

har uppmärksammats

och med

smitt-

när det gäller

kom-

förvaltningarna
vissa problem

Flera kommuner
enligt smittskyddslagen.
smittskyddsarbete
munemas
tydligt
bestämmelser
inte tillräckligt
har påpekat att smittskyddslagens
och de
läkare, smittskyddsläkare
reglerar ansvaret mellan behandlande
kommunala

Enligt

för

nämnderna

enligt

smittskyddslagen.

osäkerhet om
detta att det kan föreligga
genomförs, särutredningar
ser till att nödvändiga
Med
smittkällor.
och
smittvägar
i uppgifterna
om
medför

dessa kommuner

vem som egentligen
skilt då det brister

smittutredningar

fall av
att kunskaperna
om ett inträffat
alltför
och
sent
att anmälningarna
smittsam sjukdom relativt ofta erhålls
enligt
Det har uppgivits
att anmälningarna
ifyllda.
är ofullständigt
så sent att det
många gånger kommer till kommunen
smittskyddslagen
utredning.
med ytterligare
inte är meningsfullt

detta

sammanhänger

Härutöver

vidare

har också

kan vara tillämpliga

framkommit

samtidigt

att det förhållandet
från djur eller

vid smitta

att flera lagar
objekt har för-
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anlett oklarheter

beträffande

Jordbruksverket.

Detta berörs närmare

SOU 1999:51

kommunernas

ansvar i förhållande
i avsnitt 9.4.

till

t.ex.

När det gäller det kommunala
smittskyddsarbetet
har vidare påpekats att kostnaderna
för provtagning
kan innebära ett väsentligt
problem, framförallt
det
fråga
är
provtagning
omfattstörre
om
om en
av
ning. Med hänsyn bl.a. till den begränsade förekomsten
av utbrott torde
i den kommunala
täcker

nämndens

de kostnader

budget

sällan

finnas

som en större utbrottsutredning

Det

objektinriktade

anslaget

medel

som

kan medföra.

smittskyddet

i

annan

lagstiftning
9.3.1

Livsmedelslagen

När det gäller
föreskrivna

livsmedel

1971:511

har kommunen

förutom

det i smittskyddslagen

också ett ansvar att i egenskap av tillsynsmyndighet enligt livsmedelslagen
ingripa om livsmedel
sprider eller misstänks
sprida smitta. Vid vissa livsmedelsverksamheter,
främst mejeriet
och
ansvaret

stora slakterier,
delsverket.

istället

ligger

det direkta

tillsynsansvaret

på Livsme-

Ett av livsmedelslagens
huvudsyften
är att tillförsäkra
konsumenlivsmedel
terna
som inte är skadliga för hälsan. Med livsmedel
avses
även dricksvatten.
Lagens bestämmelser
gäller i princip all livsmedels-

hantering
förskola

ningen

i enskilt hushåll eller i kök
utom hantering
av livsmedel
eller fritidshem
med högst två avdelningar. Livsmedelslagstift-

innehåller

detaljerade

bestämmelser

bl.a. om livsmedlens

sam-

och beskaffenhet,
mansättning
personalhygien
samt livsmedelslokal.
I lagen föreskrivs
bl.a. att livsmedel
kan
till mänsom
vara otjänligt
niskoföda

sjukdom

inte får saluhållas
eller

han hanterar

smitta,

otjänligt

delshanteringen.
åvilar

primärt

får emellertid

och att en person som har eller antas ha
sår eller annan skada som kan göra livsmedel
som
till

får vara sysselsatt i livsmereglerna i lagen följs
att de materiella
den som hanterar livsmedel.
För att se till att lagen följs
meddela de förelägganden
tillsynsmyndigheten
och förAnsvaret

människoföda
för

bud som uppenbart behövs och får även vidta rättelse på den enskildes
bekostnad. Vidare får en vara som saluhålls eller avses saluhållas i strid
med livsmedelslagens
bestämmelser
tas om hand och under vissa

förutsättningar

förstöras.

i
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Förhållandet

till

smittskyddslagen

generellt tillämpar
är den lag som kommunen
bestämmelserna
livsmedel
i denna lag i
tillämpas
vid hantering
av
från
eller konstaterad
smittspridning
första hand även vid misstänkt
Eftersom

livsmedelslagen

till

inte begränsade

den rätt

panden enligt

desamma enligt
är i princip
bestämmelser
Livsmedelslagens

ingripanden

och livsmedelslagen.

smittskyddslagen
är dock
fande

till

Möjligheterna

livsmedel.

enbart

samhällsfarliga

sjukdomar.

Beträf-

som kan utgå till den enskilde vid ingrihänvisas till kapieller livsmedelslagen
smittskyddslagen
till

ersättning

tel 17.
Problem
melser

rörande

har framförts

samordningen

föreligga

med

i främst

som kan uppstå vid frågan
Behandlande
från livsmedelshanteringen.
den konflikt

bestäm-

Det ena gäller

om avstängning
av en person
läkare kan vid samhällsfarlig

av innebörd att en person skall
en förhållningsregel
Ett
föreligger.
sitt arbete om risk för smittspridning
med
fattas
tillsynsmyndigheten
också
kan
avstängning
av

meddela

sjukdom
avhålla

smittskyddslagens

i två avseenden.

sig från

beslut

om
och
stöd av livsmedelslagen.
Detta kan leda till att tillsynsmyndigheten
behandlande
läkare i ett enskilt fall av smitta kan göra skilda bedömningar rörande behovet av att avstänga en person från arbete. Det andra
rörande anmälningsskyldigheten
i att bestämmelserna
i de olika lagarna skiljer sig ifråga om vilken sjukdom eller smitta som
skall anmälas och vem som skall göra den aktuella anmälan. Komplisamordning
cerade regler och otillräcklig
uppges leda till vissa brister i

problemet

består

anmälningsförfarandet.

Miljöbalken1998:808

9.3.2

1999, har femton lagar
som trädde i kraft den l januari
sammansmälts.
Av dessa är
hälsoskyddsområdet
berör
och
miljösom
1969:387
miljöskyddslagen
1982:1080,
det främst hälsoskyddslagen

I miljöbalken,

och renhållningslagen

synpunkt.

som är av intresse från smittskyddskommer
endast hälsoskyddslaredogörelsen

1979:596

I den följande

är att främja en hållbar
gen att beröras särskilt. Målet med miljöbalken
levande och kommande
generationer
och tillförsäkra
utveckling
en hälåterfinns
hänandra
kapitlet
allmänna
det
livsmiljö.
I
och
god
sosam
och alla
som skall gälla all verksamhet
sådan
åtgärd
här
åtgärd avses
som inte är
innebär
delse i det enskilda fallet. Hänsynsreglema
tighetsmått
som behövs skall vidtas så fort det finns

åtgärder

betyav försumbar
bl.a. att alla försikrisk för skada eller

olägenhet

för människors

hälsa eller miljön.

enligt

bal-

synsregler

ken. Med
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Hälsoskyddslagen
trädde

i kraft.

tid inarbetats
balken

upphörde

Flertalet
i balken

återfinns

bestämmelser

som nämnts att gälla när miljöbalken
bestämmelser
hälsoskyddslagens
har emellerav
eller i en till balken ansluten förordning.
I miljö-

dessa
om

SOU 1999:51

regler

miljöfarlig

Tillämpningsområdet

framförallt
verksamhet

för hälsoskyddsreglema

ma som för reglerna i hälsoskyddslagen
för människors
undanröja olägenheter

i kapitlet
och

med

särskilda

hälsoskydd

kap.

9.

i miljöbalken

är detsamoch syftar till att förebygga och
hälsa. Bestämmelserna
tar sikte

på olägenheter

till användning
som har anknytning
av egendom, fast
lös, dvs. olägenheter
har
till
koppling
den
fysiska miljön.
I
som
3 § i kapitlet ges en definition
av begreppet olägenhet för människors

eller

hälsa,
genhet

detsamma
som omfattar
enligt hälsoskyddslagen.

som är av sådan karaktär
olägenhet för människors
eller hygienisk

ringa

nämlianges däremot exempel på sådana störningar,
gen buller, kyla, drag, lukt, ohyra och andra skadedjur. Kapitlet
rymbostäder
och
lokaler
for
allmänna
att
änmer vidare bestämmelser
om
damål inte skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors
hälsa

till

hälsa avses en störning som enligt medicinsk
kan påverka hälsan menligt och som inte är
Någon exemplifiering
görs inte i lagen. I förar-

bedömning

eller helt tillfällig.

betena

som det tidigare begreppet Sanitär oläDefinitionen
störningar
anger vilka
balkens
skyddsregler
Med
att
är tillämpliga.

balken

uppstår

Vidare

och

föreskrivs

de åtgärder

undanröja

att de skall hållas fria från ohyra och
att ägare eller brukare till berörd egendom

skadedjur.
skall vidta

som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten
för människors
hälsa. Härutöver
finns
olägenheter

av eller
bestäm-

melser

och anläggningar
för grundvatom. bl.a. avloppsanläggningar
tentäkter.
Bestämmelser
om tillsyn finns i ett särskilt kapitel 26 kap.
Den närmare fördelningen
av olika myndigheters
ansvar och åliggan-

den i detta

enligt

miljö-

och

miljöfarlig

i förordningen
1998:900
anges emellertid
om
I balken föreskrivs
dock att tillsynen
miljöbalken.
över
inom kommunen,
hälsoskyddet
med undantag
för sådan

hänseende

tillsyn

verksamhet

som kräver tillstånd, skall utövas av den eller de
bestämmer.
fullmäktige
I en uttrycklig
bestämmelse
i
som
balken anges vidare att tillsynsmyndigheten
skall kontrollera
efterlevnaden av miljöbalken
och de bestämmelser
som följer av balken. Genämnder

understryks
inte endast har
att tillsynsmyndigheten
nom bestämmelsen
rätt utan även en skyldighet
tillsyn genom
att bedriva kontrollerande
med de verktyg som står till buds genom miljöbalmyndighetsutövning
kens regler. Liksom
har tillsynsmyndigheten
enligt hälsoskyddslagen
och förbud, vilka
rätt att meddela förelägganden
En nyhet i förhållande
till bl.a. hälsoskyddslagen

får förenas

med vite.

är att tillsynsmyndigheten
eller
beslut
inte
blir
föreläggande
åtlyttkan ansöka om
- om ett
verkställighet
Det finns emelav beslutet hos kronofogdemyndigheten.
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lertid

möjlighet

fortfarande

enskildes

att

istället

förordna

om

rättelse

på den

bekostnad.

Förhållandet

till

smittskyddslagen

bestämmelser
stöd av miljöbalkens
om
kunna ingripa mot djur eller objekt som sprider smitta är
hälsoskydd,
kan anses utgöra en sådan störning som
att förekomsten
av smittämnen
hälsa. Något klarlägför människors
olägenhet
omfattas
begreppet
av
En förutsättning

för

att, med

gande görs inte i denna fråga i förarbetena till vare sig den tidigare gälDet bör
miljöbalken.
eller nu den gällande
lande hälsoskyddslagen
på vitt
har kommit
dock beaktas att hälsoskyddslagen
att tillämpas
som ansetts innebära fara för hälsan. Det har t.ex.
ventilation
i lokaler och
varit fråga om buller från olika verksamheter,
När det gäller djur har ärenden rört t.ex. verkutsläpp av avloppsvatten.
eller t.ex.
samheter med djur som medfört ett påträngande illaluktande
skällt under en längre tid. Risken för smittspridhundar som oavbrutet
skilda

störningar

för flera av bestämmelserna,
synes också ha varit ett av motiven
Vidare finns inte något uttalande som
bl.a. när det gäller djurhållning.
hälkan anses ingå i olägenhet för människors
motsäger att smittämnen

ning

det tidigare begreppet "Sanitär olägenhet"
sa. Beträffande
dock inte ha ställts på sin spets vid någon rättslig prövning.
med stöd av
kan vidtas
Att åtgärder
mot objekt

synes frågan

miljöbalkens

är klart. Befogenhetema
motsvarar härvid
om hälsoskydd
smittskyddslagen.
Däremot
i
är det
de befogenheter
i princip
som ges
direkta
hälsoskydd
medger
bestämmelserna
mån
oklart
i vilken
om
nämnden med stöd av hälsoingripanden
mot djur. Att den kommunala

bestämmelser

i ett enskilt fall kan t.ex. meddela förbud mot att
sanitär olägenhet i en bostad eller dylikt eller
medför
som
besluta om åtgärder mot skadedjur är klart. Bestämmelserna
ger emelåtgärder som riktar sig
stöd för ingripande
lertid inte något uttryckligt

skyddsbestämmelsema

ha ett djur

mot andra djur än skadedjur.
det gäller rätt till ersättning
innehåller
några regler om rätt till

direkt

När

bestämmelserna

om hälsoskydd.

skall noteras att miljöbalken
ersättning
vid ingripanden

inte

enligt
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9.3.3

andra

Några

SOU 1999:51

lagar

för

betydelse

av

smittskyddet
Djurskyddslagen

1988:534

Djurskyddslagen

avser vård och behandling
av husdjur och andra djur
bl.a. vissa grundläggande
Lagen innehåller
som hålls i fångenskap.
bestämmelser
om hur djur skall hållas och skötas. Vidare finns bestämmelser om tillståndsplikt
för viss djurhållning.
Den lokala tillsynen
utömedan länsstyrelsen
och
vas av kommunen
svarar for den regionala
Jordbruksverket
för den centrala tillsynen.
Tillsynsansvaret
är for närvarande föremål
för utredning.
Lagen torde såvitt gäller smittskyddet
främst ha betydelse när det gäller att förebygga smittsamma
sjukdomar.

Arbetsmilj

1977:1160

ölagen

Arbetsmiljölagen
faktorer
tionen

skall bl.a. skydda arbetstagare
mot ohälsa. Till de
kan
orsaka
ohälsa
räknas
också
smittämnen.
Yrkesinspeksom
den
under
löpande
tillsynen
överinseende
utövar
av Arbetar-

skyddsstyrelsen

9.3.4

som har det centrala

Särskilda

tillsynsansvaret.

lagar rörande

från

smittspridning

djur
Epizootilagen

1980:369

Epizootilagen

gäller

både om sjukdomar
Med zoonos menas

zootilagen

däribland

bies och tuberkulos.
domar
komma

djursjukdomar.

som smittar endast mellan
sjukdom som smittar från

endast

gäller

30 stycken,

allmänfarliga

vissa särskilt

angivna

de samhällsfarliga
Salmonella

regleras

Det kan vara

djur eller

djur till

om zoonoser.
människa.
Epi-

sjukdomar

sjukdomarna
i särskild

fråga

f.n. omkring

mjältbrand,

lagstiftning.

raDe sjuk-

inte skall foresom omfattas
av lagen är sådana som normalt
bland djur i Sverige. Lagen föreskriver
anmälningsskyldighet

vid misstanke

sjukdom för den som har djuret i sin vård.
om epizootisk
anmälningsskyldighet
regleras i förordningen
1971:810
med allmän
veterinärinstruktion.
Vid misstanke
bl.a.
epizootisk
om
sjukdom skall denne skyndsamt underrätta Jordbruksverket,
länsstyrelVeterinärs

sen, smittskyddsläkaren,
distriktsveterinär.
Han
han har grundad

den kommunala
skall

anledning

han i den utsträckning

Vidare

nämnden

omedelbart

och vederbörande

undersöka

sjukdom
anta att epizootisk
det behövs, besluta om förbud

djuret.

Om

föreligger

skall

att besöka

eller
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lämna

inträffat

där sjukfallet

den fastighet

eller
till

och att utföra transporter
antas förekomma
fall har Jordbruksverket
heter. Vid konstaterat

annars kan
sådana fastig-

där smitta
och från

att, i den utsträckning
eller
förbud
enligt
om andra begränsningar
ovan
om
behövs
skall verket också
det
Om
eller
djur
i hanteringen
varor.
av
och
andra
i hanterbegränsningar
besluta om förbud mot transporter
och om
ingen av djur eller varor inom områden där smitta förekommer
det behövs,

besluta

bygga

bl.a.

till

tillträdesförbud

epizootiska

utövar

men också att meddela

den centrala

utövar

länet. Länsstyrelsen

inom

tillsynen

vidare

beslut

och

fallet.

i det enskilda

Jordbruksverket

att bekämpa och förerätt att utfärda föreskrifeller misstänkt smittade djur, smittreFör

djurstallar.

har verket

av smittade
i kontrollsyfte

ter om bl.a. avlivning
ning och undersökning

åtgärder

vissa

sjukdomar

medan

tillsynen

länsstyrelsen
de

rätt att meddela
för efterlevnaden

har därvid

och förbud som uppenbart behövs
av
Ersättning av statsmedel utges för vislagen eller dess följdföreslcrifter.
till följd av ett ingripande
eller förluster
som uppkommit
sa kostnader
med
stöd av lagen.
meddelats
enligt lagen eller föreskrifter
som

förelägganden

verket,

och samordnar

leder

Jordbruksverket

enligt

åtgärderna

byggande

veterinärmedicinska

Statens

Jordbruksverket

epizootilagstiftningen.

I verkets

Anmälningsförfarandet

och

med

och de föreLivsmedelsskall

länsstyrelserna

gjort en översyn av
av regeringen
rapport 1997:11 Översyn av epizootii lagen i bl.a. följande avseenden.
förändringar

har på uppdrag

föreslås

anstalt

I samråd

beredskapsplaner.

upprätta

Jordbruksverket

lagstiftningen

bekämpningen

epizootilagen.

förenklas

ges ett ansvar för
får kännedom
smittskyddsläkaren,

och länsstyrelsen

däribland
att berörda myndigheter,
misstänkt
fall
zoonos hos djur. Vidare föreslås verket, i egenom
av
få samma befogenheter
tillsynsmyndighet,
skap av central
som länsstyansvarsfördelförbud.
För
och
att göra
relsen att meddela föreläggande

ningen
nande
direktiv

åtgärder.
prop.

härutöver

som
Här

att verkets

ledande

åläggs
genom att länsstyrelsen
verket beslutar rörande bekämpning

klargörs

skall

1998/99:88

huvudsak
rapport.

föreslås

tydligare
roll

bygger

följa
och

och

samord-

de beslut

och

förebyggande

att det i dagarna lagts en proposition
djursjukdomar"
"Bekämpning
som i
av smittsamma
i sin
redovisat
på de förslag som Jordbruksverket
anmärkas
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Lagen

1983:738

Bestämmelser
hos djur.

avseende

Enligt

av salmonella

hos djur

för

salmonellainfektion
nella

om bekämpande

SOU 1999:51

att bekämpa och hindra spridning
av uppkommen
hos djur finns i lagen om bekämpande av salmoTill skillnad
från epizootilagen
är lagen begränsad med
till husdjur

på djurslag

och andra djur som hålls i fångenskap.
Jordbruksverket
tillämpar
har lagens tillämp-

den praxis

som
ytterligare

ningsområde

begränsats till att omfatta lantbrukets
djur och
föremål
för
yrkesmässig
är
uppfödning.
Enligt
lagen
som
kan Jordbruksverket
besluta om en rad olika åtgärder bl.a. slakt, oskadliggörande
provtagning
och vaccination.
Vissa
av ägg, smittrening,
befogenheter
kan delegeras till länsstyrelsen
eller veterinär.
Tillsynen

sällskapsdjur

över efterlevnaden

beslut utövas genom veterinär
av ovanstående
Jordbruksverket
får meddela
de förelägganden

verket

utsett.
uppenbart behövs

ansluter

ningen

till

för efterlevnaden
skall

lagen

av lagen. Enligt förordningen
som
Jordbruksverket
leda och samordna bekämp-

och de förebyggande
får utges till
på grund av beslut

Ersättning
förluster

Lagen

som
som

1992:1683

åtgärderna.
den som har orsakats vissa kostnader
enligt lagen eller dess följdbestämmelser.

om provtagning

på djur,

och

m.m.

Lagen

på djur, m.m. avser bl.a. kartläggning och kontom provtagning
smittsamma
djursjukdomar
spridsamt åtgärder för att förhindra
av
ning av smittsamma
Ett av lagens huvudsyften
djursjukdomar.
är att
möjliggöra
för myndigheter
tvingande
kontroller
hos
att genomföra
roll

djurägare

som inte

ansluter

tillämpningsområde

frivilliga

kontrollprogram.

till vissa sjukdomar.

till

bl. a. provtagning,
undersökning,
och andra begränsningar
enligt lagen. Provtagning

öppnas

ring

möjlighet

sig till

är inte begränsat

ning får utföras
är främst

på bl.a. djur och djurprodukter.
används

djur

Enligt

Lagens

Genom

avlivning,

lagen
isole-

eller undersök-

lagens förarbeten

i animalieproduktionen

eller i övrigt för
som
livsmedel
aktuella
för
provtagning,
av
men någon uttrycklig
begränsning görs inte i lagen. Liksom när det gäller lagen om bekäm-

produktion

pande av salmonella
hos djur ger lagen befogenheter
att vidta vissa åtgärder men föreskriver
inte någon skyldighet att vidta dessa. Jordbruksverket har i egenskap av tillsynsmyndighet
att
ansvar för att kontrollera
det som föreskrivs
eller beslutas enligt lagen efterlevs. Verket får överlåta viss tillsyn inom länet till länsstyrelsen.
Verket kan också överlåta
kommun
inom
kommunen
kontrollera
och beatt
att föreskrifter
en
slut följs rörande dels hantering
djurkadaver
och
annat djuravfall,
av
dels

kontroll

rörande

mjölkproduktion.

Lagen

medger

möjlighet

att
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och undersökskall bekosta bl.a. provtagning
att djurägare
för kostnader
står
dock
verket
Enligt uppgift från Jordbruksverket

föreskriva

ning.

av akut sjukdom.

vid utredning

till

förslag

Jordbruksverkets

en ny lag om zoonoser

hos djur

haft i uppdrag att utvärdera
har av regeringen
djur och att studera behovet
salmonella
hos
av

Jordbruksverket

lagen

om bekämpande
särskild
lagstiftning

av en
hos djur. Uppdraget
sjukdomar
om zoonotiska
redovisades
i verkets rapport 1998:10 Salmonella och andra zoonoser
till åthos djur.
Mot bakgrund av att behov föreligger
av möjligheter
omfattas
epizootilagen
inte
gärder mot spridning
av
av zoonoser som
som inte orsakar sjukdom hos djur men väl hos
föreslår Jordbruksverket
människan
en ny lag om zoonoser hos djur.
lagen
skall
Avsikten
lagen
ersätta
är att
om bekämpande av salmonella
och mot

smittämnen

hos djur.
eller smittämnen
som kan spridas naturligt
avser sjukdomar
med undantag för de sjukdomar
från djur till människa,
som regleras i
De
alla djurslag och typer av djurhållning.
och omfattar
epizootilagen,
Lagen

åtgärsom kan uppstå i enskilda fall beträffande
kontakter
der med avseende på djur bör enligt förslaget lösas genom
Enligt Jordenligt respektive regelverk.
mellan ansvariga myndigheter
aldrig vara aktuellt
att vidta åtgärder
bruksverket
bör det emellertid

avgränsningsproblem

djur eller djur som är
mot lantbrukets
av smittskyddslagen
bör därför ensmittskyddslagen
uppfödning.
föremål
för yrkesmässig
ligt rapporten begränsas till att avse endast sällskapsdjur.

med

stöd

lagen är uppdelad i två delar. En del innehåller
åtgärder vilka föreslås gälla alla sjukdomar
förebyggande

all-

Den föreslagna
männa

och

som omfattas av lagen, dvs. samtliga kända zoonoser som
Här återfinns bestämmelser
sjukdomar.
inte är epizootiska
om anmäloch möjligvid misstanke om sjukdom eller smittämne
ningsskyldighet
smittämnen

heter

Den

smittutredningar.

genomföra

att

om egentliga
bör enligt förslaget

bestämmelser

andra

innehåller

delen

och bekämpningsåtgärder.

kontroll-

Dessa

begränsas till de zoonoser för vilka samoch bekämpstrategi avseende kontroll
har en mer omfattande
samlats om
ytterligare
kunskap
tills
dess
bör,
förslaget
ning. Enligt
att
salmonella
bli föremål
endast
och smittämnen,
aktuella djursjukdomar

åtgärder

hället

och bekämpningsåtgärder.

för kontrolloch

campylobacter

tillräcklig

kunskap

nyss nämnda
samma

kunna

torde

och erfarenhet

propositionen

djursjukdomar"

prop.

bli

Andra
aktuella
samlats.

Här

1998/99:88

som helt nyligen

såsom EHEC

sjukdomar
för

åtgärder

sådana
skall

erinras

"Bekämpning

överlämnades

till

när

om den
av smitt-

riksdagen.
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kunskap för en
om vilka det finns tillräcklig
och bekämpning.
För att skydda samhället mot sjuk-

och smittämnen

effektiv

kontroll

angrepp från sådana sjukdomar som faller utanför lagens tillämpningsområde föreslås istället att vissa kompletterande
bestämmelser
om kart-

läggning och förebyggande
djur, m.m.

9.4

Vissa

åtgärder

problem

införs

med

på

rörande

mellan

ansvarsfördelningen
aktörer

i lagen om provtagning

uppgifter

av

olika
för

betydelse

smittskyddet
Inledningsvis

har uppgifter
att flera olika myndigheter
och att samarbetet mellan dessa i
smittskyddet
allmänhet
regleringen av ansvaret i
synes fungera väl. Den föreliggande
olika lagar innebär emellertid
att ansvaret för att ingripa ibland kan
åvila olika myndigheter
och att problem
samtidigt
därvid kan uppstå
inom

kan konstateras

det objektinriktade

bl.a. rörande
När

framförallt

ledningsansvar

det gäller

den kommunala

ansvarsfördelningen
nämnden

enligt

vid kostnadskrävande
mellan

utbrott.

smittskyddsläkaren

smittskyddslagen

har, enligt

och

Statskon-

framfört
torets rapport, ett flertal kommuner
att bestämmelserna
rörande ansvarsfördelningen
mellan smittskyddsläkaren
och den kommunala
nämnden

Osäkerheten

bör göras tydligare.

vändiga

om vem som ser till
anges vara ett det allvarligaste
regleringen.

genomförs

utredningar

men med den nuvarande
Frågor
rörande
ansvaret

hängande
uppstått

kostnadsansvaret

for
har,

åtgärder

enligt

och

det

att nöd-

proble-

därmed

vad kommittén

sammanerfarit,
främst

då smitta

till människor
förekommer
eller
som kan överföras
förekomma
hos djur. I smittskyddslagen
har den kommunala

misstänks
nämnden

ålagts ansvar för att vidta åtgärder mot djur. Enligt den befintliga lagstiftningen
vad gäller kontroll
och bekämpning
av smittsamma
djursjukdomar
är det Jordbruksverket
som i första hand har att vidta
olika

åtgärder.

beträffande

Denna

vilken

ning och andra åtgärder
Vad

några

gäller
problem

sjukdomar

lagen

dubbla

myndighet

reglering

har emellanåt

som har ansvar
kommer till stånd.

de sjukdomar
ha förekommit.

medfört

osäkerhet

för att erforderlig

utred-

som omfattas av epizootilagen
synes inte
Jordbruksverket
har beträffande
dessa

på sig ansvar både för utredning och andra åtgärder.
hos djur är tillämpningsområdet
om bekämpande
av salmonella
tagit

I

Åtgärder vid smitta från djur och objekt

SOU 1999:51

som nämnts begränsat till att avse husdjur och djur som hålls i fångenmed avseende på vilka djur som omskap. Någon annan begränsning
tillämpar
fattas av lagen görs inte. Enligt den praxis Jordbruksverket
och andra åtverket för utredning
ansvarar emellertid
endast när det gäller lantbrukets
smittspridning
för att förhindra
uppfödning
djur och djur i verksamhet
av sällsom avser yrkesmässig
och djur i zooSällskapsdjur
skapsdjur.
som innehas av privatpersoner
vid

salmonella

gärder

affärer
vad

ligt

falla

anses enligt verket
som framkommit

objektinriktade

bl.a.

smittskyddet

inom

kommunens

ansvarsområde.

vid

kommitténs

seminarium

har inte

sällan

problem

rörande

En-

om det
kostna-

till stånd provtagning
på sällskapsdjur.
att
för utredning har annars framförallt
kostnadsansvar
Problemen
sjukdomarna.
är
uppstått vid andra än de samhällsfarliga
tillräckoch
sjukdom
uppträder
särskilt märkbara när en för Sverige ny
derna medfört
Frågor

svårigheter

rörande

saknas. Ett exempel på
om sjukdomen och dess smittvägar
med
anledning
utredningen
av utbrottet
av EHEC
uppges vara
1995. En faktor som torde vara av betydelse när det gäller frågan om
är att det kan röra sig om ett
vem som skall ansvara för kostnaderna
för provtagningen
därmed
antal prover och att kostnaderna
avsevärt

lig kunskap
detta

kan uppgå till betydande

belopp.
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Karantänslagstiftningen

10. l

Bakgrund
har funnits

Karantänsbestämmelser
första

De

fjärde

världshälsovårdsförsamlingen
länder.

länder

sedan lång tid till-

antogs av
1951; de ersatte ett stort antal icke
och andra överenskommelser
mel-

hälsovårdskonventioner

samordnade
lan olika

i många

hälsovårdsbestämmelsema

internationella

baka.

internationella

Nu gällande

Regulations

IHR

antogs

har Sverige,

Norge,

Finland

överenskommelse,

Interna-

år 1969 för

av
en beskrivning
därav,
IHR samt av den pågående översynen
se vidare kapitel 20.
I likhet med de flesta andra länder i världen har Sverige anslutit sig till
tional

IHR.

Health

Vidare

överenskommelser

rörande

och Danmark

den Sanitära kontrollen

träffat

särskilda

över trafiken

mellan

länderna. Innebörden
av dessa är bl.a. att de uppräknade länderna skall
vid resa mellan dessa krävs
ses som en enhet i karantänssammanhang;
svenska karantänslagstiftningen
har utingen kontroll.
Den befintliga
med åtagandena enligt IHR
formats i syfte att stå i överensstämmelse
och de nordiska
Den

1989:290

svenska

överenskommelsema.

karantänslagstiftningen

utgörs

1989:302.

och karantänsförordningen

av karantänslagen
föreskrifNärmare

Syftet med kahar utfärdats
ter om tillämpningen
av Socialstyrelsen.
de
s.k.
fors
karantänssjukdomama
rantänslagen
är att ge skydd mot att
in i landet eller sprids till utlandet. Med karantänssjukdom
avses sådan
dvs. gula febem, kolera
sjukdom som omfattas av IHR:s bestämmelser,
in- och utförsel av dessa sjukdomar
och pest. Lagen omfattar
genom
till
Karantänslagen
land-, luft- eller sjötrañk.
utgör ett komplement

smittskyddslagen,

och innehåller

främst

bestämmelser

Vid
som erfordras i karantänssyfte.
och organisationer
för berörda myndigheter

åtgärder
höll

vid karantänslagens

tillkomst

bedömdes

om de ytterligare
med företrädare
hearing
en
Socialdepartementet
som
det nationella

behovet

av
dock att Sveriges
som litet. Det betonades
solidamåste ses som ett uttryck för internationell
karantänslagstiftning
ritet med WHO och de länder som är särskilt utsatta för karantänssjuken karantänslagstiftning

domarna.

Bestämmelserna

i

karantänslagen

har

således

tillkommit
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främst p.g.a. Sveriges åtaganden
tiskt behov har ansetts föreligga.

10.2

Närmare

om

enligt

IHR

och inte p.g.a.

att ett prak-

karantänslagens

bestämmelser
Socialstyrelsen
heten.

den centrala

utövar

tillsynen

karantänsverksam-

över

bl.a. att
speciella
uppgifter,
som skall vara s.k. karantänskarantänsflygplatser
hamnar respektive
samt att under vissa förutsättningar förklara ett område inom eller utom landet som smittat av karanhar föreskrivit
Socialstyrelsen
tänssjukdom.
att nio hamnar skall vara
har

Vidare

föreskriva

vissa

Socialstyrelsen

och flygplatser

hamnar

vilka

karantänshamnar

skall vara karantänsflygplatoch att fem flygplatser
berörda
och
flygplatser
landsting och kommuVid
dessa
hamnar
är
ser.
till
den
och utrustning
det
finns
tillgång
personal
för
ansvariga
att
ner
som behövs för kontroll
av trafiken.

på

enligt

åtgärderna

för de direkta

Ansvaret

uppdelat

karantänslagstiftningen

i smittskyddslagen.

sätt

är

kommunala

Den

som
samma
har ansvaret
som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet
för åtgärder beträffande
laster, bagage och annat gods, transportmedel

nämnd
och
len

vid

har

smittskyddsläkaren

djur;

gärder.

skall

Smittskyddsläkaren

och

karantänshamnar

kommunala

karantänsflygplatser
Eftersom

i dess uppgifter.

nämnden

möjligt

för de kommunala

rollera

alla transportmedel,

även bestämmelser

smittskyddsåtansvaret för övriga
också samordna smittskyddskontrol-

nämnderna

biträda

samt
det inte

den

är praktiskt

och smittskyddsläkama

allt bagage eller

att kontpassagerare finns

samtliga

för tullmyndighet,

om vissa skyldigheter

polis-

och

passkontrollpersonal.
I karantänslagen
vidtas

vid

om särskilda
från landet.

finns bestämmelser

ankomst

bl.a.

befälhavaren

till

och avresa
eller luftfartyg

på ett fartyg
tullmyndigheterna
om hälsotillståndet
därefter
skall
Smittskyddsläkaren
hälsodeklarationen.

Skyldigheten

åtgärder
Enligt

som skall
lagen skall

i vissa fall lämna uppgifter
ombord,

s.k.

underrättas
avlämna

att

till

hälsodeklaration.

innehållet
om
hälsodeklaration

i
är

straffsanktionerad.

inga egna bestämmelser
om tvångsåtgärder mot personer. I lagen sägs uttryckligen
endast får
att tvångsåtgärder
vidtas om det finns stöd för sådana i annan lagstiftning.
Eftersom
samtKarantänslagen

innehåller

liga karantänssjukdomar
den befintliga

ingår bland

smittskyddslagen

om tvångsåtgärder

bli

tillämpliga

kan

de samhällsfarliga

smittskyddslagens

även

inom

sjukdomarna
bestämmelser

karantänsverksamheten.

i
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Enligt

i karantänslagen

bestämmelserna

vägras tillträde
te av smittskyddsskäl
enskilda
melser finns inte beträffande

Smittskyddsläkaren
sökning

och vaccination.

är skyldig
Vidare

till

resanden.

att vid behov genomföra läkarunderskall han i vissa fall förhindra
att en
om den smittade tagits in på
om isolering eller isolerats enligt
skall smittskyddsläkaren
vidta de

gäller

person lämnar landet. Detta
förhållningsregel
sjukhus, meddelats

smittad

I dessa situationer

smittskyddslagen.

får ett fartyg eller luftfartyg
inlandet. Motsvarande
bestäm-

som behövs för att hindra den smittade från att lämna landet.
åtgärder som kan komma i fråga berörs endast flyktigt i förarbe-

åtgärder
Vilka

dessa bero på omständigheterna

tena; det fär enligt

i det enskilda

fallet.

som kan vidtas med stöd av smittskyddsi fråga. I andra fall än de som nu nämnts
får en smittad person inte vägras utresa.
laster, bagage och annat
Vad gäller sanitära åtgärder beträffande

Endast

sådana tvångsåtgärder

lagen kan emellertid

komma

gods, transportmedel

och djur innehåller

karantänslagen

endast allmän-

Lagen föreskriver
att Sanitära åtgärder skall vidtas
na bestämmelser.
sådant
och
på
dröjsmål
sätt att de inte vållar onödigt obehag,
ett
utan
fara för någons hälsa, skada på transportmedel
eller brandfara. Vidare
skada på åtgärdat
vidtas för att förhindra
vidare,
till
bestämmelserna
i
i smittmotsats
ges
det
vilket
får
undergäller
gods
begränsning
skyddslagen,
när
som
en
och
får inte undertrycksaker
kastas Sanitära åtgärder. Post, tidningar

försiktighetsåtgärder

skall

gods. I karantänslagen

kastas

ge.

Sanitära

åtgärder

undantag

görs om godset utgör någons bagasom misstänks innehålla

gäller dock inte postpaket

Begränsningen

från kolerasmittat
område. Enligt förarbeoch som kommer
regler att aktuellt gods inte heller får undertena innebär nu beskrivna
detta framgår dock inte av
kastas åtgärder enligt smittskyddslagen;
livsmedel

ordalydelse.

karantänslagens

inskränker

Karantänslagen

skyddslagen

vidta

tvångsvis

möjligheterna
sanitära

att

åtgärder.

med
Om

stöd
den

av smittkommunala

om sanitära åtgärder till skydd mot karantänsfår åtgärden inte vidtas
beträffande
sjukdomar
ett fartyg eller luftfartyg
farkosten
omedelbart
fortsätter
sin resa.
befälhavarens
vilja
mot
om
hamn
eller
ned
gå
Farkosten
får då inte anlöpa någon
på någon flyg-

nämnden

har beslutat

får dock
Om det kan ske utan risk för smittspridning
förses med bränsle, vatten och andra fömö-

plats här i landet.
farkosten

om det behövs

denheter.
I karantänslagstifcningen
Bestämmelserna

till

regler

att råttor

om råttbekämpning.
förekommer
i hamnar

detta är att pest bl.a. sprids med

ansvaret ligger på fartygets befälhavare
Sverige skall visa upp ett intyg på att utrotning

Det huvudsakliga

som vid ankomsten

särskilda

att förhindra
till
Anledningen

syftar till

eller sprids på fartyg.
svartråttan.

finns
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ombord

ägt rum eller
råttsaneringsbevis

inget

nala nämnden,

inte behövts
skall

ett s.k. råttsaneringsbevis.

tullmyndigheten

den kommu-

som i sin tur har att undersöka fartyget och vidta behövhar givit vägledning
for sådan inspektion
Socialstyrelsen

liga åtgärder.

samt meddelat närmare föreskrifter
da råttsaneringsbevis
m.m. SOSFS
nämnden

Den kommunala
ut avgift

underrätta

Företes

om vilka
1996:20.

har enligt

desinfektion,

för smittrening,

kommuner

som får utfär-

17 § karantänslagen

utrotning

av råttor
råttsaneringsbevis

rätt att ta
och for under-

då något giltigt
inte företetts.
av fartyg
för
fastställt
enhetstaxa
dessa
har
åtgärder SOSFS
Socialstyrelsen
en
de åtgärder enligt
1996:20.
I 17 § karantänslagen
anges uttömmande

sökning

lagen för vilka

får tas ut. Detta innebär
att ta betalt för vaccination

har rätt
ren
vaccinationsbevis.

10.3

bl.a. att smittskyddsläkaeller för utfärdande
av

avgift

inte

faktiska

Den

tillämpningen

av

karantänslagstiftningen
Kommittén

för

att utröna

karantänslagstiftningen

vidtagits

komst,
och

har,

i vilken

Socialstyrelsen

kontaktat

samt

Enligt

uppgifter

åtgärder

Malmö

enligt

karantänslags

smittskyddsläkarna

i Göteborg,

hälsoskyddsförvaltningama

råttbekämpning

utsträckning
nuvarande

sedan

till-

och miljö-

och

Stockholm.

Socialstyrelsen
är det endast bestämmelserna
om
rutinmässigt.
Det
emellertid
tillämpas
ovanligt
är
som
behöver utföras. I övrigt har åtgärder enligt karantänsfrån

att råttsanering
lagen endast undantagsvis

behövt

vidtas.

Denna

bild

har bekräftats

av

de övri ga myndigheter
kontaktat.
som kommittén
När det gäller beredskap för tillämpning
av lagen har smittskyddsenheten
landa

för karantänssjukdomar
vid Aren handlingsplan
och ansvarsfördelning.
Smittskyddsmed instruktioner

i Stockholm

flygplats

avseende
karantänsskyddsplan
en särskild
flygplats, och såväl i Göteborg som i Malmö
Sedan karantänslagen
finns telefonlistor
trädde i
över kontaktpersoner.
för de av kommittén
kraft har dess bestämmelser
emellertid,
kontaktade
enheten

Göteborg

i

pestsmitta

har

vid Landvetter

smittskyddsenheterna,

endast

aktualiserats

vid

två konkreta

tillfällen.

två personer som misstänkbefann sig på ett flygplan
tes ha smittas av kolera. Personerna
som
skulle ankomma till Arlanda, och på flygplatsen
och vid smittskyddsenDet första

heten
hunnit

fallet

i Stockholm

inträffade

1992 och gällde

förbereddes

åtgärder

inför

landningen.

Innan

planet

kunnat konstatera att det rört sig om
hade man emellertid
och att smitta inte förelåg. Några ytterligare
åtgärder
ett missförstånd
landa
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1994 i samband med att
därför inte. Det andra fallet inträffade
brutit
vissa
i Indien. Smittskyddsregioner
i
epidemi
lungpest
ut
en
av
enheten kopplades här in först efter det att en person, som p.g.a. egna
misstänktes
ha kunnat smittats av pest, anlänt från Indien och
uppgifter

vidtogs

tagits

in på infektionsklinik

anhöriga
emellertid

des därefter.

i Stockholmsområdet.

Efter

kontakt

med

i Indien kimde man
samt myndigheter
personen
inte förelegat. Ärendet avslutakonstatera att någon smittrisk

till

i fråga

191
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ll

Lagen

l

l

till

Bakgrund

Bastu-

och videoklubbar

vis benämnda
talet.

Vid

klubbar

s.k.

om

blev

för lagen

och andra liknande

1987 fanns det i landet

städerna.

Verksamheten

sexuella

kontakter

av hivinfektion.
kontaktställen.
barna

innebar

enskommelse
gande RFSL
nämnvärda

cirka

om förbud

sig

under

genom

1970-

s.k. bastu-

mot

bastuklubbslagens

tio sådana klubbar,

införan-

främst

i stortill-

att den möjliggjorde

i klubblokalen.

överlämnade

överen risk för spridande av smitta och att en frivillig
träffats
mellan
Riksförbundet
för
sexuellt
likaberättisom
och några

förändringar.

av klubbarna
Man menade

i Stockholm

inte medfört

att övervägande

att det borde införas legala möjligheter
derlättade tillfälliga
sexuella kontakter.
der hösten

män fortsättnings-

kända i Sverige

i december 1986 en rapport till Socialklubbarnas
belyste
betydelse vad gäller spridningen
som
bl.a. för en kartläggning
I rapporten
redogjordes
av
konstaterade
Socialstyrelsen
vid klubatt verksamheten

Socialstyrelsen
departementet

1987:375

utmärkte

reglering

och bisexuella

allmänt

verksamheters

de våren

fälliga

nuvarande

för homo-

bastuklubbar

tidpunkten

bastuklubbar

några

skäl talade

för

att ingripa mot lokaler
Även Aids-delegationen

som untog unpå bastuklubbama.

upp frågan om smittspridningen
menade att risken för smittspridning
var stor och att verkinte kunde godtas från smittskyddssynpunkt.
Som första åtl986

Delegationen
samheten
gärd ställde

man sig bakom ett försök till självsanering.
förespråkades istället
terats att detta inte var tillräckligt
verksamheten.
I propositionen
tementschefen
var begränsad
var nödvändigt

bastuklubbslagen

ett förbud
uttalade

mot

depar-

att hivsmittan

fått en allt vidare spridning och inte längre
till vissa riskutsatta
grupper. Hon menade att det därför
vidta
åtgärder
att
mot miljöer
som var särskilt farliga

från

smittskyddssynpunkt.

självt

att en miljö

överförbara

7 19-0619
Smittskydd
delA

Enligt

där människor

takter som en naturlig
utomordentlig
grogrund
sexuellt

till

l986/87:l49

Då det konsta-

och
för

sjukdomar.

departementschefen

träffas

ofta

och har anonyma,
avsedd umgängesforrn

spridning
Vidare

sade

sig
kon-

utgjorde

hivinfektion

av
framhölls

det

sexuella

att eftersom

och

en
andra

hivinfek-
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hälsotillstånd
hot mot befolkningens
så
ett utomordentligt
arbetet
med
smittbegränsa
underminerar
att
som
ansågs bastuklubbarinte godtas. Till sådana verksamheter

tion utgjorde
kunde

SOU 1999:5 l

verksamheter

spridningen

män höra, och man fann heterosexuella
na för homo- och bisexuella
lika farliga. Man menade att särskilda
klubbar med samma inriktning
för att möjliggöra
ingripanden mot
nödvändiga
lagstiftningsåtgärder
var
klubbarna;

någon

Då det gällde
tionen

befintlig

två varianter.
i det enskilda

ganden

för de rättsliga

formen

ansågs i princip

lagstiftning

åtgärderna

innebar
Den ena lösningen
fallet skulle ges möjlighet

av verksamheten
Fördelen
skyddssynpunkt.

ändring

inte tillämplig.

diskuterades
att det genom
att framtvinga

i proposi-

föreläg-

en förkunde
från
smittgodtas
som
med denna lösning ansågs bl.a. vara att den
klart skulle komma till utför ett ingripande

på klubbarna

grunden
skulle
menade dock att en sådan ordning
Departementschefen
inte minst beträffande
tillmedföra mycket stora praktiska svårigheter,
epidemiologiska

tryck.

och
Det alternativ
som i stället förordadessynen över verksamheten.
generell kriminalisering
genomfördes
genom
av verksamheten
- var en
således anförbud.
förbjuds
I bastuklubbslagen
ett straffsanktionerat
ordnande
tillträde

till

och sammankomst
av tillställning
om den, med hänsyn till utfomuning,

vilken

allmänheten

har

eller beskaffen-

inredning

av den lokal eller plats där den skall äga rum och den verkeller annan omeller är avsedd att förekomma
som förekommer
för besökare att ha sexuellt
ständighet, är särskilt ägnad att underlätta
umgänge i lokalen eller på platsen med annan besökare. Förbudet gäller
het i övrigt
samhet

såväl umgänge

mellan

kvinnor

och män som mellan

personer

av sam-

ma kön.
Ett problem

vid konstruktionen
av bastusom uppmärksammades
till
den
relation
grundlagsskyddade
mötesklubbslagen
var klubbarnas
RF
friheten.
är varje medborgare
Enligt 2 kap. 1 § regeringsfonnen
mötesfrihet.
Mötesfriheten
degentemot det allmänna bl.a. tillförsäkrad
för uppi RF som en frihet att ordna och bevista sammankomst
framförande
liknande
syfte
eller
för
eller annat
lysning, meningsyttring
debatter och
föredrag,
verk. Undervisningssituationer,
av konstnärligt
finieras

diskussioner
mankomster

liksom gudstjänster
och samomfattas
av mötesfriheten
Vidare omfattas teater- och biografför religionsutövning.

i
m.m. Att något är "konstnärligt"
innebörd utan tar närmast hänsyn
lagens mening har inte en kvalitativ
till formen för yttrandet. Även framförande
av film vars konstnärliga

föreställningar,

värde

kan diskuteras

däremot
mande
Vid

konserter,

är grundlagsskyddat.

inte då det enligt

"vanligt

Grundlagsskydd

språkbruk"

framstår

föreligger

som helt främ-

verk.
tala om konstnärligt
till
uttalade Lagrådet
bastuklubbslag
förslaget
av
under vissa
uteslutas att den föreslagna lagstiftningen

att överhuvudtaget
sin granskning

att det inte kunde

poesiaftnar
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förhållanden

kunde innebära en begränsning
i mötesfriheten.
Det var
Viktigt att den förbjudna verksamheten
avgränsades så klart som
Även departementschefen
möjligt.
utgick från att den aktuella klubbdärför

verksamheten

11.2
Av

Tillämpningen

erfarenhet

årligen

av mötesfriheten.

reglerna

av

i Göteborg,

polismyndighetema

dast polismyndigheten
för

omfattas

i vissa fall kunde

Malmö

i Stockholm

som uppgett
Polismyndigheten

av bastuklubbslagen.
cirka fem kontroller

mot bastuklubbslagen.
klubbar,
där besökarna

och Stockholm

är det ensig ha någon egentlig

i Stockholm
genomlokaler
av
p.g.a. misstanke
om brott
har avsett videosamtliga kontroller
I princip
har i några fall lett till
varit män. Kontrollerna

har utmynnat
i åtal.
stängts. Bara ett litet antal kontroller
att lokalerna
dra
det
svårt
mellan
vad
Polismyndigheten
är
gränsen
att
anser att
som
verksamhet,
och otillåten
är tillåten
men menar att lagen oavsett
har en viss kontrollfunktion.
tillämpningssvårighetema
Endast
domstol.

åtal for brott

ett fåtal
Kommittén

har prövats av
mot bastuklubbslagen
inhämta fyra avgöranden.
Samt-

har endast kunnat

liga mål har prövats
got av avgörandena

av hovrätt. Högsta domstolen har inte tagit upp nåtill prövning.
Den centrala frågan i målen har varit

i fråga varit särskilt ägnad att underlätta
för besökare
om tillställningen
med
besökare.
ha
sexuellt
Särskild
vikt
har därvid
umgänge
att
annan
och inredning.
fästs vid lokalemas
utformning
Tre av målen har rört
s.k. videoklubbar,
och i alla dessa fall har domstolarna
ansett att brott
förelegat. Vid domstolarnas
har vikt
bedömning
mot bastuklubbslagen
bl.a. lagts vid ljusförhållanden
eller
helt
sådamörklagda
dunkla rum
t.ex. uppdelning
na, omotiverade
avbalkningar
av lokalerna med bås
Även andra omständigheter
har haft betydelse, såoch övrig inredning.
som t.ex. förekomsten
av använda kondomer
för kontaktförmedling.
anslagstavlor
mater samt

på golvet,

kondomauto-

Det fjärde målet

gällde

klubb"
sammankomster
i en från
en "erotisk
som hade regelbundna
verksamheten
fristående s.k. sexklubb. Lokalen bestod av ett rum inrett
med scen, soffor, stolar och bord, ett rum för filmvisning
och två s.k.

poseringsrum.

Annat

befanns

emellertid

inte

utrett,

än att poserings-

vittnade
uppträtt
rummen
om att två kvinnor
var låsta. En polisman
nakna inför publik,
varvid
de haft sexuella kontakter
med varandra.
Tingsrätten
samhet

lokalens utformning
samt den verkförekomma
avsedd
där,
att
att tillställvar
underlätta
för
besökare att ha sexuellt
ägnade att
dömdes därmed andra besökare. De två åtalade arrangörerna
fann,

med hänsyn

som förekom
ningarna varit särskilt
umgänge

för för brott

till

eller

mot bastuklubbslagen.

Hovrätten,

däremot,

fann att loka-
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avgörande sätt kunde anses avvika från vad som får
för att tjäna som samlingspunkt
miljö
normalt
i
som utformats
anses
en
för sammankomster.
Vidare menade hovrätten
att den omständigheten

lerna inte på något

föreställning
påha varit en otillåten pomografisk
att vad som föreföll
Åtalet
gick vid polisens besök inte ledde till någon annan bedömning.
ogillades således.

11.3

för

betydelse

Lagstiftningens
smittspridningen

om antalet personer som i Sverige smittats
har inte kunsexuella kontakter på bastuklubbar

uppgifter

statistiska

Några

genom
av hivinfektion
i de
nat erhållas. Inte heller har det funnits någon sådan information
Frågorna berörs
där frågor ställts om smittvägar.
studier av hivpositiva
Mikael Westrell,
"Livsstil
och
dock något i en rapport av socionomen
och analys av
1997. I rapporten har Westrell
besvarade av ett uroch analyserat ett antal frågeformulär
sammanställt
besökt
under
bisexuella
tidsperioden
val av de homo- eller
män som
för homo- och bisexuella
Venhälsan,
män på Södersjuken mottagning
sexualitet

hos

homosexuella

huset

män

januari

1983-1993",

Venhälsekohorten

i Stockholm.

frågeformulär

med

Projektet

En beskrivning

startade

och osmittade
ut. Både hivpositiva
kontroller
årliga
till
kallades
samtliga

166 män valdes
grupp och
1993. Bortfallet
inte

har varit

har återfunnits

relativt

och då inte

varje år har i snitt 74 formulär

1983 varvid

män ingick
fram

till

i denna
och

med

stort bl.a. eftersom samtliga formulär
alla kommit
För
på årliga återbesök.

Frågorna

påträffats.
faktorer

medför

i formulären

har vi-

inte
att materialet
tolkas. För att kunna

genom åren. Dessa
säkerhet att det klart har kunnat
sådan
av
från de 24
valt ut formulär
analys har Westrell
göra en grundligare
Med
grund i
eller
tio
återbesök.
nio
gjort
hivpositiv,
män, varav en
som
frågor
bl.a. analyserat
dessa formulär
har Westrell
om männens sexuella beteende.
dare

ändrats

präglas

och platserna
Frågor om frekvensen
av anonyma sexuella kontakter
åren 1985-1988.
För övriga år har
för dessa ingick inte i formulären
mellan 15 och 18 män uppgett att de haft anonyma sexuella kontakter
under
kondom

det år frågan
användes

ställdes
vid

det framgår

dessa kontakter.

inte av studierna i vilken mån
1983 och 1984 svarade

Under

sexuella
av dessa män att de hade sina tillfälliga
en absolut majoritet
med
endast
enstaka
och
1989
det
Från
kontakter
på "gay-sauna".
var
i övrigt var det en jämn fördelning
patienter
som uppgav "gay-sauna";
mellan

park,

allmänna

bad, "porrbio"

och disco.

Med

tillfällig

sexuella
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kontakter

i formulären

avsågs

framgår

Det

partner.

anonym
Sverige

kontakt
inte

med

såväl

känd

i vad mån kontakterna

partner

som
ägde rum i

eller utomlands.

För att få en uppfattning
om i vilken
kontakter
vid sådana sammankomster

utsträckning
anonyma sexuella
och tillställningar
som avses i
för hivtestning
och i vad mån hiv-

bastuklubbslagen

uppges som motiv
sådana kontakter
har uppgivit
har
personer
som smittkälla
kommittén
kontaktat
i Stockholmsområdet
några av sjukhusklinikema
V enhälsan, hudklinikerna
sjukhus och Karolinska
på Huddinge
sjuksmittade

på Danderyds
På Venhälsan
sjukhus.
samt infektionskliniken
bedömdes
det inte vara ovanligt
för att testa sig
att personer kommer
eller likg.a. att de haft på anonyma sexuella kontakter på videoklubb

huset

nande,

men bland de hivsmittade
sexuella kontakter
anonyma

vit

källa.

klinikerna

På de övriga

enter uppgav sådana sexuella
som smittkälla.
"Risk

I avhandlingen
action

and

Henriksson

gande

Love

1995

Sexual

Homosexuality,

-

behandlar

socionomen

InterBenny

och förebygmäns riskbeteende
om homosexuella
Henriksson
har studerat riskbeteendet
både vid tillfäl-

frågor

åtgärder.

liga sexuella
toaletter

ansågs det vara mycket sällsynt att patieller
som motiv för provtagning

kontakter

Factor

Prevention"

HIV

har endast ett fåtal uppgipå sådan klubb som eventuell
smitt-

patienterna

kontakter

på "erotiska

och på videoklubbar

oaser"

dvs.

i parker,

och i fasta relationer.

på offentliga

Studierna

bygger

i Stockholm,
dels på
på en undersökning
av tre videoklubbar
Videoklubbama
omdisUndersökningen
har
varit
intervjumaterial.
av
kuterad bl.a. på grund av den metod med vilken den utfördes sex män
dels

på klubbarna
som s.k. deltagande observatörer
lagt 400 timmar sommaren och hösten 1991.
agerade

under

samman-

konstaterade
Henriksson
rapporter
av observatörernas
bl.a. följande. Videoklubbama
besöktes av män i alla åldrar varav flertalet identifierade
De flesta männen använde
sig som homosexuella.
På grundval

säkrare

sextelcniker

handlare

ligast

och en del av männen var mycket kompetenta
försäkrare sexuellt beteende. Masturbation
var vanoralsex; anala samlag utgjorde uppskattningsvis
en-

när det gäller

och därefter

dast ett par procent av det sexuella umgänget. Vid de fall som observakondom vid
törema iakttog användes för det mesta - men inte alltid
kondom
kimde
samlagen.
inte användes
detta,
ansåg
I de fall
Henriksson,
sådan;

hänföras

för många

faktorer, dels till miljön som
individuella
var miljön laddad med sådana symboliska
med ett säkrare sexuellt beteende vilket kan

dels till

besökare

värden som korn i konflikt
ha inverkan
på det personliga

budskap
lokalerna.

om "säkrare

agerandet.

sex" i de filmer

Vidare

som visades

fanns

det mycket

få

eller på annat sätt i
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Något
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nordiska
Vare

situationen

om

Finland

i de övriga

länderna
eller

Danmark

har, till

från

Sverige,

På Statens institut för folkhälsa
mot bastuklubbar.
kunnat fastställa
att fyra eller fem personer smittats

i Norge

sig Norge,

skillnad

något förbud
har man
infektion

på bastuklubb.

Om

fler

har smittats

har inte kunnat

av hivutredas

högre grad av säkerhet, eftersom många av dem som frekoch som smittats av hivinfektion
även har oskyddat
andra
ställen.
bastuklubbama,
Man
på
trots
att
anonymt
menar
sex
smittrisken
där, inte har någon central roll i epidemin eftersom det finns

med någon
venterar

klubbarna

så många andra ställen
umgänge
Finland

parker,
uppger

där personer kan mötas och ha anonymt sexuellt
toaletter
På Folkhälsoinstitutet
i
m.m..

offentliga

man att det sedan början

av 90-talet

skett en självsane-

ring av klubbarna och att det nu endast finns ett fåtal kvar. Man har inte
på klubbarna
idag. I Dannågra egentliga uppgifter om verksamheten
mark Sundhetsstyrelsen
säger man sig inte känna till om någon på seEmellertid
har kunnat konstanare år smittats vid besök på bastuklubb.
förekommer
sexuellt
oskyddat
det
fortfarande
på
umgänge
teras att
vad gäller smittspåming
klubbarna.
Några större ansträngningar
görs
dock ej.
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12

Straffrättsliga

12.1

Inledning

frågor

m.m.

har särskilda straffbestämmelser
som tar sikte på handlingöverförs
sjukdomar
medför
smittsamma
från en person till en
att
ar som
saknar
emellertid
sådana;
svensk
1988 års smittGällande
rätt
annan.

Flera länder

innehåller

skyddslag
brottsbalken

finns

inte

några

straffbestämmelser,

och inte

heller

i

som är särskilt
avsmittsamma
sjukdomar.
framgått
Som
av
av
brottsbalken
flera bestämmelser
emellertid
kap. 2.4.5 innehåller
som
fallet kan bli tillämpliga
alltefter
i det enskilda
omständigheterna
på

passade

för

förfaranden

Tillämpningen

ansvarsbestämmelser

några

överföring

som innebär att smitta överförs eller riskeras att överföras.
har emellertid
varit långt ifrån
av dessa bestämmelser

okomplicerad.
som nu följer är främst att belysa de svårigvid tillämpningen
straffbestämmelser.
av befintliga

med det avsnitt

Syftet

heter som förelegat
I princip samtliga domar

på området

har införskaffats

och studerats

det

rör sig om ett tjugotal avgöranden från hela landet. Den absoluta majoriteten fall gäller handlingar
att överföav sexuell natur som inneburit
förelegat. Något enstaka avring eller risk för överföring
av hivsmitta
neom hepatit. Detta medför att det i framställningen
De resonemang som
relateras till överföring
av hivinfektion.
förs gäller dock i princip även andra svåra smittsamma
sjukdomar.
vad som framgår av domarna
få en uppfattning
För att
- utöver
brottslighet
aktuell
och
vilka
erfarenhet
problem som
praktisk
om
av
under förundersökningamas
gång m.m. upprättades
uppmärksammats

görande

handlar

dan främst

landets åklagarkammare.
I enkäten
en enkät, som våren 1997 tillställdes
ställdes
och infordrades
bl.a. frågor
om tillämpningsproblem
synbeträffande
hivinfektion.
punkter på straffrättsliga särbestämmelser
Nedan beskrivs

se

åklagarkammama.

kap.

12.7

några av de synpunkter

som framförts

från
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historisk

Kortfattad

och något

bakgrund

behandling

frågans tidigare

om
År

SOU 1999:51

m.m.

en särskild straffbestämmelse
som tog
Vid
veneriska
införandet
brottsbalsjukdomar.
av
av
ken togs bestämmelsen
med vissa ändringar in i den befintliga
lagen
1918 nr. 460 angående åtgärder mot utbredning av könssjukdomar
den till 1968 års smittskyddslag.
Bestämmeloch sedermera överfördes
i strafflagen

1918 infördes

sikte på spridning

könsligt umgänge för den som led av venerisk sjukdom
sen straffbelade
och som hade vetskap eller misstanke om detta. Påföljden var böter eller fängelse i högst två år. För ansvar krävdes inte att den smittade hade
eller att partnern verkligen
löpt risk att smittas.
för den som uppsåtligen
eller av grov oaktsamhet på något annat sätt utsatte annan för fara att bli smittad av Venekunde, enligt de ursprungliga
motirisk sjukdom denna bestämmelse

uppsåt

smitta

att sprida

Samma

gällde

straffansvar

då en syfilisdrabbad

ven, bl.a. tillämpas

amma överförde

sjukdomen

till

barnet.
regler

smittskyddslagens

När
infektion

upphävdes

år 1985

att stärka förtroendet
en önskan
konstaterades
l985/86:l3
prop.
brott

för

gjordes
Skälet

straffbestämmelsen.

till

tillämpliga

på hiv-

ändringen

var bl.a.
I motiven

smittskyddsarbetet.

för
lagförts
att totalt sex personer
åren 1972-1982.
Departementschefen

under
mot bestämmelsen
avskräckte
den som
anförde att det ofta gjorts gällande att straffhotet
drabbats av venerisk
sjukdom från att söka läkare, vilket bl.a. hängde
under vissa förutsättningar
att smittskyddsläkaren
var
skyldig att anmäla misstanke om sådant brott. Enligt departementschefen fanns det skäl att anta att många av dem som drabbats av hivinfekmed

samman

dra sig för att uppsöka hälso- och sjukvården om straffhotet
inte var botbar medförde
Det förhållandet
att hivinfektionen
andra hänsynstaganden
än de som gällt tidigare, bl.a. ansågs inte

tion skulle
kvarstod.
vidare

rimligt
framtid.
skilda
risk
stället

att av den smittade kräva fullständig
framhölls
särskilt
I propositionen
inte innebar

straffbestämmelsen

sjukdom
till

fortsättningsvis

straffbestämmelsema

skulle

sexuell

för all
stärden
av
vid
umgänge
vene-

avhållsamhet

att upphävandet

att könsligt
vara straffritt.

Det

i 3 och 13 kap. brottsbalken.

hänvisades

i

I förarbe-

framfördes
smittskyddslag
tena till nuvarande
samma ståndpunkter
Vidare framhöll
SOU
departementschefen
1985:37, prop. 1988/89:5.
effekt en
som talar för att den avskräckande
i stort uppnås genom den risk för tvångsisolebeträffande
den som utsätter andra för smitta.
ring som föreligger
fanns en bestämmelse
enligt vilken den
I 1968 års smittskyddslag

bl.a.

att det finns

kriminalisering

som bröt

mot

tecken

åsyftar

meddelade

föreskrifter

om isolering

och inskränkning

i

Strajfrättsliga

SOU 1999:51

sin
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gällde s.k.
med böter. Bestämmelsen
betänkandet
vård.
behandlades
I
i
öppen
som
1985:37
föreslogs
SOU
att smittsmittskyddslag
och
skulle vara bindande,
Förhållningsregler
att den
straffas

kunde

verksamhet

sjukdomar

allmänfarliga

nuvarande

inför

frågor

skyddsläkarens

straffas med böter. Departementschefen
meför
brott
med
böter
påföljd
lämpligt
inte
det
att
som
var
Det ansågs tveksamt om böter skulle kunna förmot förhållningsregel.
att vidta rättelse, i synnerhet
må den som bryter mot förhållningsregel
sådana brott oftast torde begås
som man menade att det kunde antas att
1988/89:5.
Någon regel som
prop.
sociala
problem
med
av personer
infördes
därför
inte i 1988
förhållningsregler
brott mot
straffbelägger
dem skulle

som inte följde
nade emellertid

års smittskyddslag.
med

motion

till

förslag

skulle

hivsmitta

under

behandlade

Justitieutskottet

kunna

lagändring
betraktas

1992 1992/93:JuU5

hösten

en

att överförande
av
avstyrkte
Utskottet

av innebörden
som mordförsök.

att gällande rätt ger tillräckförfaranden
olika
som medför att
av
vid
spridning
straffansvar
Frågan
aktuell smitta sprids.
av hivinfekom
Justitieutskottet
särskild
i
behandling
tion blev även 1995 föremål för
hade väckts, bl.a. med förslag till
Ett flertal motioner
1995/96:JuU4.
för medvetet
och till straffskärpning
straffbestämmelse
en särskild
inhämtades
motionerna
Yttranden
hivinfektion.
över
överförande
av
straffbesärskild
till
positiva
ställde
sig
flera
från ett antal instanser;
brottsbalksregler
medan andra bedömde befintliga
stämmelse,
vara till-

bifall

liga

i motionen

yrkandet

till

till

möjligheter

och uttalade

bestraffning

arbetet
skulle kunna motverka
och pekade på att en särreglering
till
motionerbifall
avstyrkte
Utskottet
hivinfektion.
mot spridningen
av
till det pågående arbetet i Straffansvarsutredningen
na med hänvisning
och den planerade översynen av smittskyddslagen.
1996:185
SOU

fyllest

Närmare

12.3

om

bestämmelser

tillämpliga

i

brottsbalken
Under

har ett antal fall rörande gärningar
som inneburit
till annan prövats
eller riskerat att överföras
i brottsbalken
Vid tillämpningen
av bestämmelserna
kommit
straffrättsliga
regler
har en mängd centrala

1990-talet

hivinfektion
domstolarna.

gärningama

överförts

aktualiseras

beträffande

En särskild

svårighet

ningsmannen

gjort

adekvans,

i dessa fall är vidare

tre rättsfall,

av gärningsmannens

och därvid

uppsåt.

De

frågan

Högsta

bl.a. belyst

problem

av
på
att

av samtycke m.m.
om vilket uppsåt gär-

verkan

påföljder,

haft med sitt handlande.

att

01D har avmed bedömningen

domstolen

problemet
som

hänger

samman

med

202

Strajfrättsliga

frågor
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avsnitt
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av det s.k. subjektiva
12.4.1.

nedan,

rekvisitet

behandlas

i ett särskilt

De bestämmelser
smitta
l3 kap.

1

§,

som kan bli aktuella att tillämpa vid överföring
av
i brottsbalkens
3 kap. om brott mot liv och hälsa och
allmänfarliga
brott. I 3 kap. finns bestämmelser
om mord

återfinns

om

dråp 2

§,

misshandel

5-6

vållande till annans död 7 §,
8 § samt framkallande
av fara
för annan 9 § som kan komma att tillämpas då
en gärning riktar sig
mot en enskild person. Vilken bestämmelse
som kan komma ifråga bepå
det
omständigheterna
i
enskilda
fallet,
kan
ror
men en uppdelning
göras mellan sådana fall då smitta överförts och då så inte skett. En anvållande

till

kroppsskada

§§,

eller sjukdom

kan göras mellan fall då gämingen begåtts uppsåtligen
nan uppdelning
och då den begåtts av oaktsamhet.
Skillnaderna
mellan de straff som
kan bli aktuella
för ett brott begånget uppsåtligen
respektive av oaktsamhet

är stora. Straffskalomas
straffvärde
som traditionellt
brott och sådana som begåtts

variationer
har

ansetts

markerar

bl.a. den skillnad

föreligga

mellan

i

uppsåtliga

Riktar sig gämingen mot
av oaktsamhet.
kan bestämmelserna
i 13 kap. om spridande av gift eller
7 § eller vårdslöshet
med gift eller smittämne
9 § tillämpas.

allmänheten
smitta

l2.3.l

då

Brott

I de fall

där smitta

mord,

dråp,
kroppsskada

smitta

verkligen

vållande

till

överförts
överförts
död,

kan bli

aktuellt

att döma

för

misshandel

eller vållande
till
döms den, som uppsåtligen beröär fängelse i tio år eller på livstid. Är brottet
var annan livet. Påföljden
att anse som mindre grovt, skall dömas för dråp. Om den utsatte inte
eller

sjukdom.

annans
För mord

dör kan bli aktuellt

att döma för försök till mord eller dråp. Den som av
orsakar annans död döms för vållande
till annans död till
i högst två år. Är brottet grovt är påföljden fängelse i lägst sex
och högst sex år. Något åtal för fullbordat
mord eller dråp

oaktsamhet

fängelse
månader
beträffande

överföring
har såvitt
som inneburit
av hivsmitta
känner till inte prövats i Sverige. Vid ett tillfälle
har frågan
1993om ansvar för försök till mord prövats Södra Roslags tingsrätt,
04-23, DB 213. Målet gällde en hivsmittad
haft
oskyddade
man som
gärning

kommittén

samlag

med två kvinnor,

vilka

jektiva

förutsättningarna

för försök

smittades.
till

Tingsrätten
mord

förelåg,

ansåg att de obmen att det inte

hade uppsåt att döda. I Svea hovrätts
var styrkt att gärningsmannen
dom av den 24 mars 1998 vilken överklagats till HD dömdes
en person som genom oskyddat sexuellt umgänge smittat annan med hiv för
grov

misshandel

lämpligheten

samt grovt vållande till annans död. Frågan om tillav bestämmelserna
om mord och dråp berörs i ett särskilt
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yttrande

till

Nytt

Juridiskt

Arkiv

utgår man från att de objektiva
överförts
då hivsmitta
genom

avd I NJA
förutsättningarna

frågor

m.m. 203

1994 s. 614. I yttrandet
för mord är uppfyllda

dvs. att faran för att
i att
pekas på det orimliga

sexuellt

umgänge,

inträde är reell. Däremot
uppsåtet på så sätt att ett frivilligt
s.k. eventuella
det
om
till
leda
kunna
skulle
samlag
oskyddat
ansvar för mord eller dråp se
vidare nedan, 12.4.
tillfogat
inträder om någon uppsåtligen
Ansvar för misshandel
an-

effektens

dödens

läran

tillämpa

är fängelse i högst
smärta. Påföljden
dömas
för
skall
att anse som grovt
grov misshandel
Åsamkar
någon av oaktsamhet
i lägst ett och högst tio år.
är ringa, döms
sådan lcroppsskada eller sjukdom som

nan kroppsskada,
två år. Är brottet
till

fängelse

annan person
till
för vållande

sjukdom

eller

eller

kroppsskada
Är brottet

sjukdom
döms till

till

böter

fängelse

eller

i

fängelse

i högst

fyra

år.

grovt
sex månader.
mening har accepteAtt hivinfektion
är en sjukdom i bestämmelsemas
i
för
krävs
vad
att ett tillfogande
Frågan
domstolarna.
är
rats av
som
skall
misshandel
bestämmelsen
i
den mening
anses
om
som avses

högst

tillfogas en person
tala om att smärta eller kroppsskada
då denne utsätts för slag eller sparkar framstår som naturligt,
men att ett
då sjukdom överförs genom sexuellt umgänge är
föreligger
tillfogande
emellertid
I NJA 1995 s. 448 konstaterade
kanske inte lika självklart.
föreligga.

Att

då
skall tillfogas
var uppfyllt
att kravet på att effekten sjukdom
vid
inlåtit sig på sexuellt umgänge. Det har i praxis
båda parter frivilligt
förekommit
tillfällen
att bestämmelserna
flertal
om misshandel
ett
överförts vid sexuellt umgänge.
i fall då hivsmitta
tillämpats
enligt någon av de ovan nämnda besFör att ansvar skall föreligga
handlande
orsakat sjukdofordras att gärningsmannens
tämmelserna
skall ha förelegat. Ofta brukar sägas att adekvat
men; adekvat kausalitet
gämingen vid tidpunkten för dess
då den brottsliga
kausalitet
föreligger
HD

och för
en objektiv fara för den skadliga effekten
sexuellt
det sätt som blivit fallet. När det gäller
effektens inträde just
då smitta överförts
ansetts föreligga
umgänge har i praxis misshandel
1995 s. 119. Frågan torde bl.a. ha betydelse i
vid ett enda samlag NJA
innefattar

företagande

fall

där överföring

kausalitet
till

skulle

inte prövats

enligt

praxis.

och skadestånd,

ägt rum trots att skyddsmedel använts. Om adekvat
känner
i ett sådant fall har såvitt kommittén
föreligga
är således oklar
betydelsen av skyddsmedel
rättsligt;

Leijonhufvud,

I doktrinen

Madeleine

1993

har dock anförts

Hiv-smitta-

straff

att kravet på adekvans inte sydär skyddssom genomfört sexualhandling
döms för
sätt, men smitta ändock överförts,

nes tillåta att en hivsmittad
medel använts på ett riktigt
är att man måste
En annan svårighet i sammanhanget
t.ex. misshandel.
aktuella
gämingsden
från
just
överförts
kunna konstatera
att smittan
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något

mannen,
partners.
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kan

som

vålla

svårigheter

då målsäganden

haft

flera

I praxis

har man, då en gärning som inneburit
att hivinfektion
övervid sexuellt
rubricerats
umgänge
till annans död,
som vållande
misshandel
eller vållande till kroppsskada
eller sjukdom,
regelmässigt
förts

gjort

bedömningen

att det rört sig om ett grovt brott. Man har därvid
fasta på att gärningens livsfarlighet
och att det rört sig om en
svår sjukdom. Frågan om när vållande till annans död samt vållande till

bl.a. tagit

kroppsskada

eller sjukdom skall bedömas som grovt brott har behandlats av Straffansvarsutredningen.
Utöver vissa situationer
som gäller förande av motorfordon
för
närvarande vare sig i lagtext eller föranges
arbeten

vilka omständigheter
som skall beaktas vid bedömningen huruStraffansvarsutredningen
föreslår att det i
grovt brott föreligger.
lagtexten skall anges att kvalificerande
omständigheter
särskilt skall bevida

aktas,

bl.a.

medfört
risktagande.
ett medvetet allvarligt
om gämingen
Som exempel på ett sådant medvetet risktagande anförs de fall då
uppsåt inte kan anses styrkt vid överförande
av hivsmitta.

12.3.2
Om

Brott

smitta

mord,

inte

smitta

inte

överförts

överförts

kan det bli aktuellt
till
att döma för försök
eller grov misshandel eller för framkallande
av
I praxis har vid ett flertal tillfällen
förekommit
att
tillämpats
i fall då en
om försök till grov misshandel

dråp, misshandel

fara för

annan.
bestämmelserna

hivsmittad

bl.a.

då

haft

oskyddat

samlag

med

annan

att denne

utan

smittats

NJA

1994 s. 614 och 1995 s. 119.
Straffrättsligt
ansvar för försök till

komma

ifråga

vid

uppsåtliga

gärningar.

brottslig

gärning

De nämnare

kan

endast

förutsättningarna

för när ett straffbart
försök anses föreligga anges i 23 kap. 1 § BrB. Det
första kravet är att gärningsmannen
skall ha påbörjat utförandet
av ett
visst brott; den s.k. försökspunkten
skall vara uppnådd. Klart är att försökspunkten
i nu aktuella fall är uppnådd om samlag i någon form ägt
ha förelegat eller ha varit
rum. Vidare skall fara för brottets fullbordan
utesluten
endast p.g.a. tillfälliga
omständigheter.
För att en sådan fara
skall anses föreligga
krävs att det funnits en beaktansvärd
risk för att
effekten skulle inträffat.
Hur domstolarna
rent allmänt bestämmer
graden av risk

vid

försöksbrott

varierar.

överföring

vid

med

smittorisken

av hivsmitta
från
utgångspunkt

HD uttalade

i NJA

de vaginala

samlag

sexuellt

Då det gäller

fråga om fara för
får bedömningen
göras
respektive
sexuell aktivitet.

umgänge
vid

1995 s. 448, där fråga bl.a. var om enstaka oskyddaoch enstaka oskyddade orala samlag där partnern
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den smittade

vidrört
bordat

brott

förelåg

kvinnans
eftersom

könsorgan
smittorisken

frågor

m.m. 205

med munnen, att fara for fullinte var försumbar.

då någon av grov oaktav fara för annan föreligger
eller
samhet utsätter annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada
sjukdom. Påföljden är böter eller fängelse i högst två år. Hivallvarlig
mening. Faran
sjukdom i bestämmelsens
infektion
räknas som allvarlig
måste
bedömning
göras i det
måste ha varit konkret;
för sjukdomen
en
Framkallande

skulle kunnat
om en person verkligen
hivfallen
har
i
farebedömningen
gäller

enskilda

fallet

det

När

motsvarats
brotten

se

av den bedömning
ovan.

Allmänfarliga

12.3

komma
denna

som görs vid bedömningen

att smittas.
i praktiken
av försöks-

brott

Till
riktade mot allmänheten.
är gåmingama
det
inte
behöver
från vad som gäller för brotten mot enskild
skillnad
riktar sig mot. För de flesta allmänfarliga
klarläggas
vem angreppet
brott gäller att fler än en person skall vara i farozonen.
brott som här kan komma i fråga är spridande av
De allmänfarliga
Vid

brott

allmänfarliga

Spridande av
med gift eller smittämne.
samt vårdslöshet
med gift
gift eller smitta begås uppsåtligen, medan det för vårdslöshet
döma
skall
kunna
oaktsamhet.
För
med
att
räcker
eller smittämne
man
för
fara
framkallat
allmän
männågon
fallen
att
till ansvar krävs i båda
allvarlig
sprida
överföra
eller
niskors
liv eller hälsa t.ex. genom att

gift eller smitta

Påföljden för spridande av gift eller smitta är fängelse i högst
Är
brottet grovt skall dömas till fängelse i lägst fyra och högst
sex år.
med gift eller smittämne
Straffet för vårdslöshet
tio år eller på livstid.
sjukdom.

eller fängelse

är böter
Att
någon

allmän
skall

fara

i högst två år.

i paragrafemas

ha kommit

i farozonen,

mening

skall

föreligga

innebär

att

men faran måste även hota en mer
hotas är enligt
en eller två människor

krets personer. Att blott
räcker det i och for sig att en
Däremot
förarbetena
inte tillräckligt.
framkallas
enstaka person smittas, om det därigenom
en allmän fara för
föreligger
även vid försök
Straffrättsligt
smittan.
spridning
ansvar
av
smitta.
till spridande av gift eller
Frågan om en hivsmittad
man kunde fällas till ansvar for spridande
samlag med fem kvinnor
varav två
av smitta då han haft oskyddade
konstaterade
in119.
HD
1995
i
NJA
HD
s.
smittades har prövats av
aktuellt
endast
kunde
brott
fullbordat
ledningsvis
vara
att ansvar för
smittats, och att det inte kunde två kvinnor
beträffande
som verkligen

obestämd

sådan allmän fara
till dessa framkallat
de anses att smittoöverföringen
skall
kunna döma
för
krävs
hälsa
att
och
liv
människors
för
man
som
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för spridande av gift eller smitta. Samlagen med dessa kvinnor tillsammans med samlagen med de tre kvinnor som inte smittats var dock tillräckligt för att man skulle anse att risk hade förelegat för att hans handlande hade kunnat leda till allmän fara för människors
liv och hälsa.
Mannen dömdes för försök till spridande av smitta. Brottet bedömdes
som grovt två justitieråd
var dock skiljaktiga;
styrkt att mannen hade uppsåt till brottet.

12.4

Särskilt

om

de ansåg inte att det var

uppsåt, oaktsamhet

och

hivinfektion
l2.4.1

i praxis

Bedömningen

Uppsåt
I svensk

Straffrätt

finns

tre former av uppsåt; direkt uppsåt då gäråstadkomma
effekten,
indirekt uppsåt då gäravser att
ningsmannen
inte avser att åstadkomma
effekten, men förstår att den är
nödvändigt
förbunden
med det resultat han vill uppnå
och eventuellt
uppsåt då gärningsmannen
inte avser att åstadkomma
effekten,
men
inser att det finns risk för att effekten skall inträffa och skulle ha företagit handlingen även om han varit säker på att effekten skulle inträffa.
ningsmannen

I Sverige

torde

eller

försökt

bl.a.

i det särskilda

ingen

överföra

utredningens

ha dömts

hivinfektion

yttrandet

till

för att med direkt uppsåt ha överfört
vid sexuellt umgänge. Som påtalats
NJA 1994 s. 614 och i Straffansvars-

betänkande

torde gärningsmannen
nästan aldrig ha för avsin partner. Och även om så skulle vara fallet skulle detta
bestridande
mot gämingsmannens
vara mycket svårt att bevisa. Att tilllämpa indirekt
uppsåt torde vara uteslutet i nu diskuterade
fall; eftersikt att smitta

som risken
hållandevis
förbunden
haft

störst

för överföring

av hivinfektion
låg kan smittoöverföringen

följd av oskyddat sexuellt
aktualitet
är det eventuella

vid sexuellt umgänge är förinte anses vara en nödvändigt
umgänge. Den uppsåtsform
som

uppsåtet. Svårighetema
att bedöhar
behandlats
uppsåtsfrågoma
ma
av HD i tre rättsfall.
Det första avgörandet
där uppsåtsfrågoma
berörs är NJA
1994
hade haft oskyddade
samlag med en
s. 614. A, som var hivsmittad,
kvinna, som inte kände till Azs sjukdom. Kvinnan smittades
A åtalades för försök till grov misshandel
alternativt
framkallande
av fara för
fann styrkt att A vid åtminstone
två tillfällen
haft
annan. Tingsrätten
oskyddade
samlag med kvinnan utan att upplysa henne om smittan och
att A handlat med eventuellt
uppsåt. Rätten ansåg att A måste ha insett
risken

för att han skulle

kunna

överföra

hivinfektion

till kvinnan

och att
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skulle bli smittad
kvinnan
en aning om huruvida
måste det därför anses att han vid samlagen
eller inte. Enligt tingsrätten
blev smittad varför det kunde
kvinnan
huruvida
inte brydde sig om
sig
samlag
även om han föreställt
hållas för visst att han skulle ha haft
dömde A för försök till grov
Tingsrätten
att hon skulle bli smittad.
intill fängelse i två år påföljden
och bestämde påföljden
misshandel

han inte kan ha haft

fastsom i övrigt
år.
Genom
i
ett
tre
dom, skärpte straffet
ställde tingsrättens
särskilt beslut begränsade HD sin prövning till att avse den straffrättsfurmit utgöra försök
liga bedömningen
som hovrätten
av de gärningar
fann
vid denna begränHD
till
påföljdsfrågan.
och
till grov misshandel
till grov misshanförsök
för straffbart
sade prövning
att förutsättningar
påföljden till fängelse i tre år. Till följd av
del förelåg samt fastställde

nefattade

även

gärningar.

andra

vissa

Hovrätten,

till

fängelse

således inte uppsåtsfrågan i det
med huvudsakligt
sig
ett justitieråd,
aktuella målet. Emellertid
svårigheframhöll
särskilt yttrande och
instämmande
av tre andra, i ett
fall. Justii med aktuellt mål jämförliga
terna vid uppsåtsbedömningen
svårigheter
att pröva
några
bereda
torde
större
det
inte
tierådet ansåg att
för
sexualpartnem
förstod att
utsattes
en smittohuruvida
den tilltalade
skall
domstolarna
värre när
blir det, enligt justitierådet,
risk. Däremot

det processuella

beslutet

prövade

HD

uttalade

varit
gärningsmannen
om samlaget skulle ha ägt rum även om
han
anför
Härvid
smittoöverföring.
leda
till
skulle
säker på att samlag

bedöma

bl.a. följande.
kan inte konstatesmittoöverföringen
grundval av särdå
tid
och
på
viss
efter
först
utan
en
ras omedelbart
Det är
Leijonhufvud
undersökningar
skilda medicinska
a a s 17
till
leda
kommer
samlag
att
omöjligt
att förutsäga
om ett tilltänkt
"Den

eventuella

effekten

primära avsikt är inte alls att på
Gämingsmarmens
hon vill normalt ingenting
eller
han
skada
anmotparten;
något sätt
föremed
konfrontation
motparten
Någon
samlag.
nat än att ha ett
kommer
inte eftersom båda är överens om att ha samlag. Mot baksmittoöverföring.

är det tydligt att det måste finnas någon särskild omsatt det andra
tändighet som kan läggas till grund för en bedömning
kunna vara
skulle
Vad
det
uppfyllt.
uppsåtet är
ledet i det eventuella

grund

härav

är svårt att förutse."
i princip skall
går därefter närmast ut på att det i hivfallen
kroppsskada
till
vållande
oaktsamhetsbrotten
grovt
dömas för något av
eller sjukdom eller framkallande
av fara för annan.

Yttrandet

208

Strafrättsliga

NJA

frågor

SOU 1999:51

m.m.

1995

s. 119: B fick år 1986 besked om att han var hivpositiv
enligt ett prov taget samma år. B hade mellan åren 1987 och 1992
oskyddade samlag med fem kvinnor
och smittade två av dem. Kvinkände
inte
till
Bzs
sjukdom.
åtalades
B
i nu berört hänseende för
norna
försök till grov misshandel
grov misshandel,
samt för spridande
av
smitta, grovt brott. Han bestred ansvar på grund
uppsåt.
av bristande
Tingsrätten
biföll åtalen for grov misshandel
och försök till grov misshandel, men ogillade åtalet för spridande av smitta. Påföljden bestämdes till fängelse i sju år påföljden
innefattade
även vissa andra brott.
Hovrätten
ändrade tingsrättens
dom endast på så sätt att även åtalet för
spridande

av smitta, grovt
dom i ansvarsdelen

brott,

bifolls.

HD majoriteten
ändrade hovförsök
till spridande av smitta,
att avse
grovt brott, men fastställde
i övrigt hovrättens
domslut.
I domskälen
hänvisade HD till det särskilda yttrandet
i NJA 1994 s. 614 och betonade att det är viktigt att allmänna straffrättsliga
principer inte tillämpas
rättens

till

annorlunda

när det är fråga om hivinfektion
än då det gäller andra gärHD konstaterade
att B gjort gällande att han inte förrän 1992
fått klart för sig att han var smittad. Han
uppgav att han inte tidigare

ningar.

trott på beskeden

eller i varje fall förträngt vetskapen så att han inte
var
den
när han hade samlag med målsägandena.
HD redoom
därefter för omständigheter
som hade betydelse för bedömning-

medveten

gjorde

dessa kan sammanfattningsvis
en av uppsåtsfrågan
sägas utgöra en
beskrivning av de olika tillfällen
då B fått besked om att han hade hivinfektion

och hur han vid flera av dessa tillfällen
hade blivit erinrad om
som gällde, men att han trots detta under tiden
mellan och efter upplysningstillfállena
hade oskyddade samlag med flemålsägandena
berätta
för
dem om sin smitta.
utan
att
Vidare anra av
de förhållningsregler

gav HD att B för flertalet av målsäganden
hade förnekat sin sjukdom, samt slog fast:

och även på direkta

frågor

"Vid nu angivna omständigheter
måste B ha varit medveten om sin
HIV-infektion
han
hade
samlag
när
med målsägandena.
Han måste
också haft klart för sig hur allvarlig en smittöverföring
skulle vara
för dem. B har trots detta inte använt kondom. Med hänsyn härtill
och med beaktande
i övrigt finner HD att B
av omständigheterna
handlat med ett sådant mått av hänsynslöshet gentemot målsägandena att det måste hållas för visst att han inte skulle ha avhållit sig från
samlagen även om han vetat att risken för smittöveratt genomföra
föring skulle förverkligas.
Därmed är det styrkt att han uppsåtligen
gjort sig skyldig till misshandel
och försök till sådant brott. Som
domstolarna

funnit

är brotten

att bedöma

som grova."
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Ennär det gällde uppsåtsbedömningen.
det inte med tillräcklig
grad av säkerhet
samlagen om han hade varit säker
ha genomfört

var skiljaktiga
deras bedömning
kunde

Två justitieråd

ligt

förutsättas
att B skulle
skulle överföras. Emellertid
på att smittan därigenom
git en medveten risk att hans smitta skulle överföras
hade han förfarit

Härigenom

för vållande

ning dömas

grovt

till

vårdslöst

sjukdom,

grovt

ansåg de att B tamålsägandena.

till

och skulle
brott,

deras meoch framkallande
av

enligt

fara för annan.
kvinna, N, som haft oskyddade
1995 s. 448 gällde en hivsmittad
samlag. Även
orala samlag med flera män och ett oskyddat vaginalt
till
andra vaginala samlag hade förekommit,
men N hade då medverkat

NJA

att kondom användes. N kände till sin smitta. De orala samlagen hade
bestått dels i att hon vidrört männens könsorgan med sin mun, dels i att
med sin mun. Männen
hennes könsorgan
männen vidrört
som inte
kände

till

se i två år. Vid
lag. I hovrätten
berört

blev

sjukdom

N:s

grov misshandel
rätt som hovrätt

alternativt
dömde

smittade.

henne för försök

tingsrätten

ogillades

männens

inte

framkallande

könsorgan.

omfattade
åtalet

for försök

till

oskyddade samdå N med munnen
för smittoöverföring
ansågs vid tidansvaret

såvitt

Risken

N åtalades

av fara för annan. Såväl tingstill grov misshandel till fängel-

samtliga

avsåg de fall

vara att bedöma som mycket osäker och det var också enligt
hovrätten
osäkert om N fått sådan infonnation
om att hon måste förstått
Beträffande
risk även vid sådan aktivitet.
att det fanns en beaktansvärd
bedömtill tingsrättens
majoritet
övriga samlag anslöt sig hovrättens

punkten

ning att N fick anses ha eventuellt uppsåt. HD hänvisade i sina domskäl
till det särskilda yttrandet i NJA 1994 s. 614 och till NJA 1995 s. 119.
Det Var, ansåg HD, klarlagt
att N kände till att oskyddade vaginala
för partnern men utredningen
gav inte lika
orala
förstått
samlag
hon
entydigt belägg för att
även
att
av aktuellt slag
medförde
smittorisk.
HD fortsatte enligt följande.

samlag

"HD

medförde

inte ta bestämd ståndpunkt i frågan om vilN hade i sistnämnt hänseende. När det gäller det andra le-

behöver

ken insikt

smittorisk

emellertid

av om eventuellt
inte stöd för slutsatsen

uppsåt föreligger
ger nämligen
för om
att N varit helt likgiltig
blev smittade. I den delen är det av särskild
hennes sexualpartner
visar, Varit angelägen om att
betydelse att N, enligt vad utredningen
kondomer
skulle användas vid vaginala samlag och att hon vid samdet i bedömningen

utredningen

till
Varon med W tog initiativet
inledde det sexuella umgänget.

att de skaffade

kondomer

innan

de
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vid

tillämpningen

i målet.

Därmed

uppsåtet är
av det eventuella
är åtalet för försök till grov miss-

inte styrkt."

HD menade

att N förfarit
grovt oaktsamt och dömde
av fara för annan till fängelse i ett år.

emellertid

för framkallande

henne

oaktsamhet
inte är för handen kan, som ovan framgått, bli aktuellt
att
till kroppsskada eller
vållande
begångna av oaktsamhet

Om uppsåt
döma

for brott

annans död eller framkallande
av fara för annan.
Det subjektiva
rekvisitet
oaktsamhet föreligger när gärningsmannen
åtminstone
borde förstå att en viss effekt skall eller riskerar att inträffa.
Straffbar
oaktsamhet
kan indelas i medveten oaktsamhet
då gämings-

sjukdom,

vållande

till

och omedmannen insett eller misstänkt risken för viss effekts inträde
visserligen
inte har insett eller
då gärningsmannen
veten oaktsamhet
misstänkt

möjligheten

att räkna

därmed.

för effektens

inträde,

men haft skälig anledning
för bedömningen
är om gämingsvad som kan anses vara normala aktsamhetskrav.
Vad
mannen iakttagit
eller risk för överföring
överföring
gäller gärningar
som inneburit
av
hivinfektion
vid bedömningen
vad
frågan
har domstolarna
av
av
som

Utgångspunkten

kan anses vara normal aktsamhet lagt vikt vid de råd och förhållningsVilka förhållningsregler
regler som ges till skydd för smittspridningen.
som meddelats och vad för annan information
som givits har även betydelse vid bedömningen
viss
i det enskilda fallet
gärningsman
av om en
kan anses ha handlat av oaktsamhet.
En fråga
oaktsamhet

som, såvitt
kan föreligga

sin hivinfektion,
I samtliga

men

känt,

inte prövats av domstol
är om straffbar
även i ett sådant fall då en person inte känt till
haft skäl att misstänka
smittad.
att han blivit

de mål

ha vetat om att
som prövats synes gärningsmannen
därför
svårt
uttala
sig om i vilka fall
på smittan. Det är
att
domstolarna
haft skälig anledning
skulle anse att gärningsmannen
att
förelegat. Straffbar oaktsamhet
skulle
anta att risk för smittoöverföring

han burit

tidigare haft oskyddade samom gärningsmannen
till
hivsmittad,
lag med en person han känt
varit
att unmen underlåtit
dersöka om smittan överförts till honom själv.
t.ex. kunna

föreligga

I

i
l
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Ett

rande nedre
ellt

gränsen

har bl.a. haft i uppgift
för uppsåt,

oaktsamheten,

om den nuvasom gränsar mot den
på annat sätt än som eventuatt pröva

dvs. det område

bör konstrueras

en lämplig ordning. Bland annat med
med tillämpningen
förenade
av det evensom är
införeslagit
har utredningen
att ett nytt uppsåtsbegrepp

och i så fall

uppsåt

föreslå

de problem

hänsyn till
tuella

uppsåtet
och att definitionen
förs det s.k. insiktsuppsåtet
av detta ges i lag.
skall uppsåt föreligga
först
Straffansvarsutredningen
Enligt
främst

då gärningsmannen

"avsiktsuppsåt".

effekten,

m.m. 21 l

uppsåtsbegrepp

nytt

Straffansvarsutredningen
medvetna

frågor

haft för avsikt

Uppsåt

skall

och

den brottsliga
att åstadkomma
emellertid
också föreligga
när

insett, uppfattat
eller antagit
vad gärningsmannen
motsvarar
och
föreslås erbenämns
"insiktsuppsåt"
den.
uppsåtsform
Denna
om
eventuella
I
praktiken
uppsåt.
och
indirekta
är det fråga
sätta nuvarande

effekten

om ett kvalificerat
Insiktsuppsåtet

sannolikhetsuppsât.
skall för det första omfatta

på att effekten
omfattar
Uppsåtsformen
är säker

mannen
ningen.

kommer
vidare

sådana fall,

där gärnings-

att förverkligas
genom gärfall
där
gärningsmannen
även

säker på att effekten skulle förverkligas,
men ändå haft tillför honom
för att det skall kunna sägas att det var rimligt
Införandet
torde,
fallet.
insiktsuppsåtet
skulle
från
så
utgå
att
att
av
vara
den
inte
praktiska
rättstillämpningen
i
Straffansvarsutredningen,
menar
inte varit

insikt

räcklig

medföra

några
brott.

uppsåtliga
oaktsamhet

området
större förändringar
av det straffbelagda
mellan uppsåt
gränsdragningama
Dock kommer

förutser att uppsåt kommer
enligt
gällande rättspraxis vid
än
och kniv kommit
till användning.
Ett

i vissa fall.
att förskjutas
fler fall
i
något
konstateras

att kunna
grövre våldsbrott

där skjutvapen

för
och

Man

ha lett till att uppsåt att betorde t.ex., enligt utredningen,
röva annan livet hade bedömts föreligga i ett fall som NJA 1968 s. 500.
Gämingsmannen
var åtalad för försök till mord bestående i att han på
pistol mot två personer, varvid
nära håll skjutit med en skarpladdad

insiktsuppsåt

måste
HD fann utrett att gärningsmannen
skotten träffat i magtrakten.
med skotten, men ansåg det inte
ha menat att träffa målsägandena
styrkt att han avsett att döda eller att det med säkerhet kunde antas att
dödande, inte
sig skotten som ofrånkomligt
han, om han hade föreställt
HD
skulle ha avhållit
sig från att skjuta eller riktat vapnet annorlunda.
och med avsikt att
Att medvetet
dömde därför for grov misshandel.
träffa
till

skjuta

med pistol

bör normalt leda
mot någons vitala kroppsdelar
måste anses ha insett, uppfattat eller antagit att

att gärningsmannen
En tillämpning
döden skulle inträda som en följd av skottlossningen.
av
ha lett till
torde därför, menar Straffansvarskommittén,
insiktsuppsåtet
dömts till ansvar för försök till dråp.
att gärningsmannen
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När

ningar
tion

det gäller insiktsuppsåtets
betydelse
för bedömningen
av gäreller risk för överförande
hivinfeksom innebär överförande
av
vid sexuellt
kommer,
enligt Straffansvarsutredningen,
umgänge

den nya uppsåtsformen
inte att innebära någon förenkling
av uppsåtsi den meningen
prövningen
att fler fall kommer att bedömas som uppsåtliga. De svårigheter
föreligger vid tillämpningen
som för närvarande

uppsåtet kommer att kvarstå vid en tillämpning
av det eventuella
av insåledes
Straffansvarsutredningen
siktsuppsåtet.
dess
förslag
att
anser
inte innebär någon lösning på de problem som idag föreligger
vid den

straffrättsliga

av överföring

bedömningen

12.5

Samtyckes

av smitta.

straffrättsliga

betydelse

skall bedömas i fall där en perfråga är hur ansvarsfrågan
väljer att utsätta sig för risk att smittas av allvarlig
sjukson medvetet
dom. Detta blir huvudsakligen
aktuellt då det gäller smittrisk
vid sexuEn särskild

förekomsten

ellt umgänge. I svensk Straffrätt utgör
fall en s.k. allmän ansvarsfrihetsgmnd.

av samtycke
har i princip

Samtycke

i vissa

ingen

eller staten
ansvar för brott mot allmänheten
Även i de fall då den
t.ex. spridande av smitta enligt 13 kap. 7 § BrB.
brottsliga gämingen riktar sig mot en enskild är emellertid
ett samtyckverkan begränsat.
es ansvarsbefriande
År 1994 intogs
i 24 kap. 7 § BrB.
om samtycke
en bestämmelse
Ibestämmelsen
stadgas att en gärning som begås med samtycke från

betydelse

då det gäller

den mot vilken den riktas endast utgör brott om gämingen är oförsvareller fara som den medför,
lig med hänsyn till den skada, kränkning
dess syfte och övriga omständigheter.
Bestämmelsen
avsågs utgöra en
1993 s. 553 och 1997
av gällande rätt. Enligt praxis NJA
636
medför
normalt
inte
samtycke
till misshandel
m.fl.
sett
ett
att
s.
befrias från straffrättsligt
den
enskilde
har
gärningsmannen
i
ansvar;
princip inte rätt att förfoga över de regler som syftar till att upprätthålla

kodifiering

för liv och hälsa. Undantag

respekten

görs om fråga är om ringa missatt en osrnittads samtycke till oskyddat samlag
med en person han vet är hivsmittad
inte kan medföra att den sistnämnÄven
de går fri från straff.
då fråga är om oaktsamhetsbrott
som rör
våld mot person vållande
till kroppsskada
eller sjukdom, framkallande
handel.

Detta

innebär

för samtyckets
av fara för annan torde utrymmet
kan vara mycket begränsat jfr Jareborg, Brotten
Ett

samtycke

straffvärde.
mildrande

skall

Enligt

dock

beaktas

29 kap.

omständighet

3 § BrB

vid

första

bestämmandet

skall

då straffvärdet

ansvarsbefriande

samtycke
bestäms,

häftet

ver1984.

av gämingens
beaktas som för-

med

hänsyn

härtill
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brottet.

12.6

utdöma

brott

Andra

straff

lindrigare

med

frågor

än vad som är föreskrivet

anknytning

m.m. 213

för

till

sjukdomar

smittsamma

främst uppmärksammats
sådana fall
som ovan framgått,
Åtal
har emellertid
väckts i
och sexuellt umgänge.
som rör hivinfektion
bitit en annan person. I ett av dessa fall
ett par fall då en hivsmittad
i ett annat för rån här hade
för misshandel,
dömdes gärningsmannen
I praxis

har,

tagit struptag på och bitit en läkare på
gärningsmannen
När det gäller överföring
sig hans plånbok.
samt tilltvingat
vid
andra
handlingar
hivinfektion
för överföring
än sexuav

den hivsmittade
ett sjukhus,
eller

risk

vara desamma
då fråga är om handlingar
av sexuell natur. Det
som de som föreligger
gäller således bl.a. att bedöma risken för att smitta överförs
genom
uppsåt.
aktuell handling samt gärningsmannens
ellt umgänge

torde

i många

tillämpningsproblemen

fall

då en person hotar
även nämnas om sådana situationer
hivinfektion
till en annan. Detta är inte helt ovanligt
med att överföra
förekommande
t.ex. i samband med ingripande av polis. Ansvar kan då
bör

Något

under vissa förutsättningar
eller hot mot tjänsteman
Frågan om betydelsen

i fråga för olaga hot 4 kap. 5 § BrB

komma

17 kap. 1 §.

eller risken för överföring
av
av överföring
aktualiseras
även då det gäller brott enligt 6 kap.
BrB, dvs. straffbestämmelser
som tar sikte på sexuella övergrepp i oliandra
gärningar
ka fonner
att
samt
som har med sexuella handlingar

sjukdom

smittsam

varit hivsmitatt gärningsmannen
synes det förhållandet
förelegat medföeller risk för sådan överföring
tad och smitta överförts
bedömdes
i Rättsfall
Exempelvis
bedöms
sexualbrottet
grovt.
att
som
ra
göra. I praxis

en våldtäkt som grov just med hänsyn
och inte använde
till att gärningsmannen,
som kände till sin hivsmitta
för fara att smittas. Några andra förskyddsmedel,
utsatt målsäganden
från hovrättema

svârande

omständigheter

förelåg

inte i fallet.

Äklagarenkäten

12.7
Under

1989:116

RH

våren

bl.a. ställdes
de överföring

lämpningen

1997

tillställdes

en enkät, i vilken
gärningar röranav brottsliga
hade, vilka problem med till-

39 åklagarkammare

om vilken erfarenhet
smitta
som kammaren
av
som förelegat
av gällande bestämmelser

frågor

samt infordrades
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m.m.

på om det vore befogat att införa ett särskilt hivbrott.
EnkäVissa åklagarkammare
har avgett ett
ten besvarades
av 31 kammare.
för kammaren
gemensamt
svar medan det från andra enbart givits svar
synpunkter

från viss åklagare.
det har inte varit

Svaren

har vanligen

varit

ganska allmänt

hållna,

och

möjligt

att göra några djupare analyser härav.
Av de åklagarkammare
som svarat har 18 stycken haft praktisk

erfa-

renhet

I de allra flesta fallen har ärendena rört
av aktuell brottslighet.
hivinfektion,
fall
hade
det varit fråga om hepatit. Vad gäli
några
men
ler tillämpningsproblem
har främst framhållits
de svårigheter som före-

ligger

gämingsmannens

att styrka

tess i hälsovidare

12.9 nedan.

kan föreligga

Vissa

uppsåt.

Bestämmelserna

om sekreproblem
ett
se
som
har även pekat på de problem som

har också lyfts

och sjukvården

åklagare

fram

att fastställa att en målsägande,
som haft
flera partners, smittats av just den misstänkte
och inte av någon annan
har erhållits beträffande
ett särskilt
person. Endast ett fåtal synpunkter
hivbrott.

när det gäller

Ingen

gällande

enhetlig

reglering

med en särskild

12.8

linje

är tillfyllest,

har här kunnat
medan

skönjas.

andra

hävdar

Vissa

anser att
att det vore bra

reglering.

Sammanfattande

kommentarer,

straffbestämmelser
I svensk rätt saknas straffbestämmelser
som specifikt tar sikte på fall då
sådant
smittsam
sjukdom överförs från
på
sätt
ett
att
en person agerar
honom

till

bestämmelser
bli tillämpliga

om

brott

Irättspraxis

finns

en annan person. I brottsbalken
omständigheterna
som alltefter

på sådana förfaranden.

emellertid

ett antal
fallet kan

i det enskilda

Bestämmelserna

och 13 kap.
mot liv och hälsa
finns flera fall där domstolarna

återfinns

om

allmänfarliga

tagit

ställning

till

i 3 kap.

brott.
åtal för

eller risk för överföring
överföring
som inneburit
av hivsmitta. Det har då i huvudsak varit fråga om gärningar av sexuell natur.
bestämmelser
har aktualiserat
flera svåTillämpningen
av befintliga

gärningar

ra frågor, bl.a. vilken risk för smittoöverföring
skilda fallet och vilken betydelse ett samtycke
part

skall

tillmätas.

En särskild

svårighet

i det ensom föreligger
från en informerad
mottill
är vidare att ta ställning

dvs. att bedöma vilken avsikt gärningsmannen
haft med
sitt handlande.
gjort uttalanden
HD har i tre rättsfall
om vilka krav på
ställas
vid
hivsmitta.
uppsåt som bör
överföring
Rättsläget på denna
av
punkt är dock fortfarande
komplicerat.

uppsåtsfrågan,

Det kan således

ningen

konstateras

av brottsbalkens

vid
problem
att det föreligger
bestämmelser
när det gäller handlingar

tillämpsom in-
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eller risk för överföring

nebär överföring
förekommer
andra

emellertid

stundom

handlingar,

brottsliga

det s.k. eventuella

uppsåtet.

av smittsam
liknande
problem

inte minst

då det gäller

Straffansvarsutredningen

frågor

sjukdom.
även

m.m. 215

I praxis

beträffande

tillämpningen

av
har bl.a. med andet s.k. insiktsuppså-

ett nytt uppsåtsbegrepp,
torde dock inte
tet. Enligt Straffansvarsutredningens
egen uppfattning
då det gäller överföring
bedömningen
det nya begreppet underlätta
av
smittsamma
sjukdomar.

ledning

härav

12.9
I vissa

föreslagit

Sekretessfrågor
fall

om brott.
tesslagen

kan hälso-

vid

utredning

och sjukvårdsselcretessen

När detta kan ske regleras

brytas

i 14 kap. 2 § femte

av
vid

brott
misstanke

stycket

sekre-

att uppgift inom hälso- och sjukfår lämnas till åklagarmyndighet,
misstanke
brott
vården som angår
om
eller annan myndighet
polismyndighet
som har att ingripa mot brottet
straff än två års
lindrigare
endast om det för brottet inte är föreskrivet
Där föreskrivs

1980:100.

inte heller

att uppgift som rör misstanke
brottsbalken
4 eller 6 kap.
mot någon som inte har
om brott enligt
eller polismyndighet.
Av de
fyllt 18 år lämnas till åklagarmyndighet
eller risk
brott som det idag kan bli aktuellt att döma för vid överföring

fängelse.

Sekretessen

hindrar

av smittsam sjukdom är det endast för mord, dråp, våldtäkt och spridande av smitta grovt
brott som det inte är föreskrivet
straff än två års fängelse. Detta innebär bl.a. att hälso- och
lindrigare
inte får brytas vid grov misshansjukvårdsselcretessen
som huvudregel
för överföring

eller sjukett år, vållande till kroppsskada
14
eller
framkallande
dagar
fängelse
minimistraff
av
vilka är de brottsrubriceringar
böter,
minimistraff
som

del minimistraff
dom, grovt brott

fängelse

fara för annan
åsätts nu aktuella gärningar.
I kapitel
l2.4.1 ovan har nämnts att uppgifter
om t.ex. meddelade
i
mål
bevisning
viktig
kan
förhållningsregler
utgöra
som rör överföring
uppsåt. För
av smitta, bl.a. då det gäller att bedöma gärningsmannens

vanligen

patientjournal
att polis och åklagare skall få tillgång till den misstänktes
eller ankrävs emellertid
i princip, då misstanken
rör grov misshandel
minimistraff
föreskrivet
lindrigare
än fängelse
ett
nat brott för vilket är
själv efterger sekretessen. Detta kan dock vatvå år, att den misstänkte
åklagarmyndighetema
ra svårt att uppnå. I den enkät som tillställts
12.7 har flera åklagare påpekat att det kan vara svårt att få fram
vändig utredning på grund av sekretessbestämmelsema.
Ovan beskrivna
höra Vissa vittnen

begränsningar

se
nöd-

regler om sekretess inverkar även på möjligheten
att
vid rättegång. I rättegångsbalkens
36 kap. 5 § finns

i möjligheten

att ställa frågor

till

ett vittne

det s.k. fråge-
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Vård-

och viss socialtjänstpersonal

får enligt

1999:51

denna bestäm-

höras

som vittnen
om något som i deras yrkesutövning
andem eller som de i samband därmed erfarit endast om det är
medgivet
i lag eller om den, till vars förmån tystnadsplikten
gäller,
förtrotts

samtycker

till

det. Detta

sonalen

endast

14 kap.

2 § femte

bryts.

kan

höras

i nu diskuterat
sammanhang att permisstanke
om sådana brott som enligt

vid

sekretesslagen

stycket

Motsvarande

lämpas

innebär

bestämmelser

är om företeende
38 kap. 2 § rättegångsbalken.
då fråga

12.10

Lagen

1473

1988:

medför

som gäller
av skriftlig

om

HIV-smitta

beträffande

att vårdselaetessen
hörande av vittnen tillhandling inför domstol,

undersökning
i brottmål

Vid vissa typer av brottsliga
från gärgärningar kan smitta överföras
ningsmannen
till målsäganden.
I sådana fall kan det vara av intresse för
målsäganden
eventuella
sjukatt få kännedom
om gärningsmannens
domstillstånd.
oftast
kan
fås genom att blodprov
En sådan kännedom
tas från gärningsmannen.
emellertid
medborgarna

Enligt 2 kap. 6 § regeringsformen
RF
är
det allmänna
skyddade
gentemot
mot varje
påtvingat
kroppsligt
ingrepp. Blodprov
anses vara ett sådant ingrepp.
får
enbart
skydd
detta
i
Begränsningar
göras i lag och då bara för att

tillgodose

samhälle. En
som är godtagbara i ett demokratiskt
får vidare aldrig
med
utöver vad som är nödvändigt
det ändamål som föranlett den, 2 kap. 12 § RF.

ändamål

begränsning
hänsyn till

i ovan nämnda skydd återfinns idag, såvitt här är av
intresse, dels i rättegångsbalken,
dels i lagen 1988:1473
om undersökning beträffande
HIV-smitta
i brottmål med därtill hörande förordning.

Begränsningar

Enligt

får i vissa

12 § rättegångsbalken

28 kap.

t.ex.

fall

kroppsbesiktning

för ett brott
på den som är skäligen misstänkt
blodprov
är att få
som kan medföra fängelse, om syftet med lcroppsbesiktningen
fram omständigheter
kan
betydelse
för
utredningen
som
vara av
av
företas

brottet.

Däremot

eventuellt
måste

ha konkret

heterna

enligt

eventuell

dersökning
nad

från

smittsamma

inte vidtas i syfte att upptäcka
frågan om den misstänkte är smittad eller inte
betydelse för bedömningen
är möjligav gärningen

rättegångsbalken

smitta

Ytterligare

får kroppsbesiktning
Eftersom

brott.

tämligen
möjlighet

beträffande
bestämmelserna

sjukdomar,

till provtagning

för att få vetskap

om en

begränsade.
att besluta
HIV-smitta

om provtagning
ges i lagen om uni brottmål.
Lagen reglerar, till skill-

i rättegångsbalken
endast

provtagning

som avser
beträffande

alla

typer av
hivinfektion.

Strafrâttsliga
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frågor

m.m. 2 l 7

målsägandens
intresse av att kunna få
med lagen är att tillgodose
och undersökning
kan endast äga
reda på om han utsatts för smittrisk,
Syftet

begäran. Risken
rum på målsägandens
Undersökning
brottslig
gärning.
nom en

för smitta

måste ha uppstått

geinte begäras av
avvisitering
av en

kan exempelvis

en polisman
som råkar sticka sig på en spruta vid
eller som hjälpt en skadad person att tvätta av sig
narkotikamissbrukare
fattas av
Beslut om undersökning
blod i samband med en trafikolycka.
kan ske i fråga om den som skäåklagare eller domstol. Undersökning

ligen

kan

misstänkas

för

sexualbrott

varigenom

hivinfektion

kunnat

ske i fråga om den som är skäligen
annat brott, men då endast om det p.g.a. särskilda
kunnat överföras
kan befaras att hivinfektion
omständigheter
genom
skall
ha
förelegat innebär enligt
omständigheter
brottet.
Att särskilda
kan undersökning

överföras.

Vidare

misstänkt

för något

förarbetena

omständigheter
att konkreta
Dels måste
kan ha överförts.

verkligen

skall

peka på att hivinfektion
varit sådant

händelseförloppet

finns risk för
verkligen
att det, med hänsyn till sjukdomens smittvägar,
finns
särskild
anledning
Dels krävs att det
smittoöverföring.
att tro att
den misstänkte
är smittad. Det räcker inte med att han tillhör en särskild
Som
riskgrupp,
utan misstanken
om smitta måste vara mer konkret.
älv i samband med brotatt den misstänkte
anges i förarbetena
och
skall underrätåklagaren
smittad.
Målsäganden
tet uttalat att han är
i sekenligt lagen. En hänvisning
tas om resultatet
av en undersökning
retesslagen
l kap. 2 § och 7 kap. l § medför att undantag i sekretessen

typfall

gäller

i dessa fall.
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Information

13

åtgärder

förebyggande

13.1

andra

Inledning
preventiva

Förebyggande

är en mycket viktig del av smittInformation
till
av olika karaktär.

insatser

kan vara
Insatsema
åtgärd som har stor betyär ett exempel på en preventiv
delse oavsett vilken smittsam sjukdom det är fråga om. Andra exempel
och rådgivning
i samband med
åtgärder är vaccinering
på förebyggande

skyddsarbetet.
allmänheten

I detta kapitel

testning.

smittsamma

sjukdomar

åtgärder mot
några av de förebyggande
i Sverige. Redogörelsen
är på
som förekommer
ligger på information
i kapitlet
Tyngdpunkten

beskrivs

sätt uttömmande.
Någon
i
kapitlet behandlas även särskilda insatser för hivpositiva.
men
inte
här.
utvärdering
av de beskrivna åtgärderna ges
åtgärder i priindelningen
förklaras
Inledningsvis
av förebyggande
intet

Därefter
allmänt
redogörs
och tertiärprevention.
för
mär-, sekundärvarefter följer
sjukdomar,
åtgärder mot smittsamma
vissa förebyggande
insatser mot
Några preventiva
ett avsnitt om vaccinationsverksamheten.
sexuellt

överförbara

särskilt.

Slutligen

s.k.

sjukdomar
behandlas

STD

hivtestning

inklusive
och

hiv/aids

rådgivning

beskrivs
i samband

därmed.

13

Olika

Prevention

typer

av

kan delas in i primär-,

primärprevention
tas av en smittsam
av insatser i form

åtgärder

menas
sjukdom.

prevention
sekundär-

och tertiärprevention.

för att förhindra

De primärpreventiva

Med

smitatt människor
åtgärderna kan bestå

och utbildning
som syftar till att få
av information
människor
att antingen ändra ett visst beteende eller att förstå hur de
skall bete sig för att undvika
att utsätta sig för risk att få en sjukdom.

åtgärder

är screening

Andra

primärpreventiva

gravida

respektive
för att hindra blodmottagare
åtgärder har även ett sekimdärpreventivt

Dessa

och av
av blodgivare
foster från att smittas.

syfte.

Med sekundär-
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menas åtgärder som har till ändamål att tidigt upptäcka en
sjukdom
för att minimera
perioden av smittsamhet.
Genom att man så
får reda på om en person är smittad förkortas den tid
snart som möjligt
under vilken
den sjuke omedvetet
sprider smitta. sekundärpreventiva

prevention

insatser

kan vara uppmaning
till provtagning,
åtgärder
spåming. Bland sekundärpreventiva

ingår också olika
vention

bedrivs

psykosociala
framförallt

insatser

inom

behandling
vid

och kontakt-

kroniska

för den smittade.

sjukvården,

infektioner

sekundärpre-

men också frivilligorgani-

sationer

spelar en stor roll här. Med tertiärprevention
avses åtgärder
att samma person på nytt smittas av en
som syftar till att förhindra
smittsam sjukdom samt till att lindra följdverlmingama
av en sjukdom.
inklusive
Rådgivning
återbei samband med behandling
regelbundna
sök kan ses som en tertiärpreventiv

13.3

Allmänt

om

smittsamma

åtgärd.

förebyggande

åtgärder

mot

sjukdomar

Preventiva
insatser görs mot i stort sett samtliga smittsamma
sjukdof°ar bl.a. information
mar. Den enskilde
om hur fortsatt smittspridning
skall undvikas då han söker vård på en läkarmotsamt återinsjuknande
för en misstänkt
dessutom
särskilda

infektionssjukdom.

tagning
har

Många

infektionskliniker

vaccinationsmottagningar

se

vidare

avsnitt

ges ofta information
om hur man
skall undvika
i det land man skall resa till.
även andra sjukdomar
Hälsofär information
och utbildning
och sjukvårdspersonalen
om
smittsamma
smittskyddsläkaren
sjukdomar
se nedan. Vidare
genom

13.4,

och i samband

med vaccinering

har de i sitt arbete hjälp av allmänna råd, utredningar och rapporter
från Smittskyddsinstitutet
SMI.
Socialstyrelsen
samt information

från

Det mer övergripande
arbetet i ett län utförs till stor del
preventiva
insatser riktar sig dels till
Smittskyddsläkarens
av smittskyddsläkaren.
hälsooch sjukvårdspersonal,
dels till allmänheten.
Nästan samtlig
hälso-

och

sjukvårdspersonal

med patienter

förebyggande
väl utbildad

kommer

i sitt

dagliga

som har olika typer av smittsamma
åtgärder behöver vidtas. Personalen
i dessa frågor.

De flesta

arbete

sjukdomar,
måste

smittskyddsläkare

informationsblad

i kontakt
och där

därför

vara
sammanställer

förekomst,
utbredning i tid och rum,
om sjukdomars
drabbas
risk
Dessa
skickas
löper
att
ut till vårdcentraler,
vem som
m.m.
m.fl. och används som hjälpmedel i det individinfektionsmottagningar
inriktade
Riktade
arbetet.
utbildningar
till
samt telefonrådgivning

personal

inom

landsting

och kommun

förekommer

också.
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Information och vissa andra förebyggande

når allmänheten

Smittskyddsläkaren

med information

Det rör sig framförallt

media.
Vissa

smittskyddsläkare

nation

influensa

mot

i tidningar

om annonser
gör även inslag i radio
och om hur man skyddar

åtgärder

b1.a. via massoch tidskrifter.

och tv, t.ex. om vaccisig mot olika typer av

förmedlas
preventiv information
genom broschyrer,
som
och
hälsovårdsförvaltningar,
miljöapotek
kan
distribueras
t.ex.
genom
åtgärder kan även inriktas
eller läkarrnottagningar.
Primärpreventiva
STD.

Vidare

information
mot vissa grupper;
informationsblad
eller genom föreläsningar

speciellt

kan

exempelvis

eller

liknande.

ges genom
Exempel på

till daghems-, häktes- och härbären sådan riktad åtgärd är information
och om
A och B kan undvikas
smitta
hepatit
gespersonal
av
om hur
härför.
pre- och postprofylax
Även andra aktörer än smittskyddsläkare
och hälso- och sjukvårds-

sjukdotill allmänheten
om hur smittsamma
ger information
informerar
vid
beredLivsmedelsindustrin
om risker
mar kan undvikas.
skall vara genomstekt till undvikande
ning av råvaror, t.ex. att kyckling
personal

och legionella.
Apoteken ger regelbundet
av campylobacter
och
tarmsmitta.
Den gravida
och
b1.a.
magrer,
om STD

ut broschykvinnan

får

skriftlig information
på mödravårdscentralen
om hur hon
infektioner.
Folkhälsoinstisig mot b1.a. livsmedelsbuma
tutet ger information
genom massmedia
om olika STD till allmänheten
och broschyrer.
vid sitt besök
skall

skydda

Vaccinationsverksamheten

13.4

utbredtill vaccin har haft stor betydelse för att förhindra
världen.
Goda
i
vaccinationsprogram
sjukdomar
smittsamma
av
spridningen
sätt att förhindra
är ett mycket kostnadseffektivt
av många
infektionsinfektionssjukdomar,
även om man numera inte tror att alla

Tillgången
ningen

i
Vaccinationsprogrammen
kan utrotas
genom vacciner.
allförekomsten
drastiska minskningar
har b1.a. inneburit
av
av
varliga sjukdomar
av
som t.ex. difteri och polio. Vidare har spridningen
bamsjukdomama
mässling, påssjuka
de tidigare allmänt förekommande
sjukdomar

Sverige

och röda hund starkt begränsats.

skyldighet att låta sig vaccineras. Emelvid krig
vaccination
möjlighet
att införa obligatorisk
en
förhållanden.
Enligt lagen 1952:270
eller andra utomordentliga
om
vid krig,
vid krig eller loigsfara
skyddsympning
m.m. får regeringen
I Sverige

lertid

finns

ingen allmän

föreligger

krigsfara
befinner

eller

andra

sig inom

neras för att hindra

utomordentliga

landet

eller

inom

smittspridning.

förhållanden

besluta att alla som
del
viss
en
av landet skall vaccikan även
Ett beslut om vaccination
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som är eller kan bli

befolkningsgrupper

särskilt

för

utsatta

att låta sig vaccineras,
om det inte föreligger någon skyldighet
skall erbjudas
samhället
för att vaccinationer
medborgarna.

har givits av Socialstyrelom vaccinationsprogram
utfärdat särskilda förehar
Socialstyrelsen
allmänna
råd.
Vidare
sen i
SOSFS
skrifter om vaccinationsverksamheten
1990:20
som innehåller
för
i
det
enskilda
fallet,
vaccineringen
bestämmelser
bl.a.
ansvaret
om
Rekommendationer

Vad gäller
och om hantering
av vaccinpreparaten.
det
s.k.
allmänna
finns f.n. rekommendationer
om
för barn samt om riktade vaccinationsprogram
Vaccinationsprogrammet
om dokumentation
vaccinationsprogram

som löper större risk än andra att
grupper av befolkningen
t.ex.
löper
viss
sjukdom
personer som i sin yrkesutövning
av
kan
vaccinationer
i
form
indivirisk att smittas.
I övrigt
äga rum
av en
behandling,
duellt upplagd profylaktisk
Syftet
t.ex. inför en utlandsresa.
till

vissa

smittas

för barn är att befolkningen
Vaccinationsprogrammet
infektionssjukdomar.
vissa
Programgmndskydd
mot
ett
mellan
år
1952 och 1958. De nu gälmet infördes successivt i Sverige
allmänna råd om vaclande rekommendationerna
ges i Socialstyrelsens

med det allmänna
skall

erhålla

cination
bör

det

difteri,

Enligt dessa rekommendationer
1996:1 M.
av bam SOSFS
innehålla
vaccination
Vaccinationsprogrammet
allmänna
mot
röda
hund,
och
påssjuka, kikhosta
polio, mässling,
stelkramp,
influenzae

haemophilus

B HIB.

förs nu om vaccination

Diskussioner

bör införas.

mot vattkoppor

besked om vem som har kostnadssom ger uttryckligt
saknas. I allmänhet
ansvaret för en vaccination
ses vaccination
som en
själv får bekosta.
individuell
åtgärd som den enskilde
förebyggande

Lagregler

Vissa

undantag

fallet

behövlig

anses vara
smittskydd
och därför
Med hänsyn

till

med

vara
ansvaret enligt

smitta.

vid
för

enligt

Skolhälsovården,

för kostnadema.

i vissa

vara
för barn finan-

och kommunerna
står även
för

Landstingen

sammanhang,

av patienter på vårdhem.
såväl
Vaccinationsverksamhet
förekommer

gäller

för vidtagande

mot rabies då den enskilde
frivilligt
att enskilda landsting

vaccinationer

av

i vissa fall

kan arbetsgivare

Vaccinationsprogrammet
och

behovet

63 § smittskyddslagen.

arbetsmiljölagstiftningen
arbetet

i det enskilda

det allmänna

vaccination

förekommer

Vidare

kostnadsansvar

till

hänsyn

kostnadsfri

i
av åtgärder mot hälsorisker
skyldig att stå för kostnaden.
sieras inom ramen för barnrespektive
landstingen
svarar
för kostnaderna

fall kan vaccinering

dock. I somliga

finns

utsatts
påtagit

sig

när

det

t.ex.

vaccination

inom

offentlig

hälso-

vårdcentraler,

Vaccinationer
utförs bl.a. på
som på enskild läkarpraktik.
barnavårdscentraler
och på vissa infektionslcliniker.
De

flesta

i landet

och sjukvård
länen

har regionala

rådgivande

vaccinationsgmpper

i
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spelar en central roll. De enskilda
beaktande
av Socialstyrelsens

smittskyddsläkaren

huvudmännen

beslutar,

råd på området,

sjukvårds-

med

om innehållet

i och omfattningen

åtgärder

allmänna

av vaccinationsverk-

samheten.
Socialstyrelsen

tillsyn

utövar
finns

Socialstyrelsen

ett
för vaccinationsfrågor.

grupp
styrelsen,

smittskyddsläkama.

och

bl.a. att lämna råd och upplysningar
relsens begäran, följa utvecklingen
verka

för samordning

inte något

Expertgruppens
i vaccinationsfrågor
föreslå

på området,

Inom
expertför SocialArbetar-

uppgifter

är

på Socialstyåtgärder

och

För forsörjningen
av vaccinationsåtgärdema.
av
vaccinproducenter.
Det finns
svarar kommersiella

vaccinationspreparat
vaccin

Socialstyrelsens

organ,
I gruppen ingår representanter
SMI, Svenska Läkarsällskapet,

Läkemedelsverket,

skyddsstyrelsen

över vaccinationsverksamheten.

rådgivande

nationellt

organ

som ansvarar

för att det finns

tillgång

till

i landet.

Ansvaret

för

att kontinuerligt

följa

upp vaccinationsprogrammens
hos befolkningen
åvilar SMI. SMI

och immunitetsläget

genomförande

kring nya vacciner.
forskning
skall även genomföra
De redskap som
vaccinationstäckanvänds för uppföljning
är dels undersökningar
av
ningen

logiska

dvs.

antalet

statistiken

vaccinerade

mot viss sjukdom

över smittsamma
hos befolkningen.

immunitetsläget

sjukdomar
Den

senaste

dels den epidemio-

och undersökningar

av

immunitetsundersök-

visade att immunitetsläget
1990-1991
var gott hos de indiVider som varit föremål för det allmänna vaccinationsprogrammet,
men
hade
Männen
förelåg hos de äldre generationerna.
att vissa brister

ningen

Detta ansågs
generellt sett en högre immunitetsfrekvens
än kvinnorna.
sedan lång tid erbjudit
bero på att man inom försvaret
huvudsakligen
vaccinationer
för vissa sjukdomar.

13.5

Särskilt

om

sexuellt

överförbara

Det förebyggande

arbetet

primärpreventiva

åtgärderna

mot

förebyggande

åtgärder

mot

sjukdomar

STD har en lång tradition
i Sverige. De
består främst
och de
av information

och behandling
av kontaktspåming
av smithivinfektion
landet
snabbt
blev
känd
i
vidtogs
av
rad
för
Arbetet
sitt
begränsa
smittspridningen.
åtgärder
tog
att
aven
arbete beträffande
övstamp i den långa erfarenheten
av förebyggande
hur den smittar och om hur
riga STD. Information
om hivinfektion,

sekundärpreventiva

bl.a.

tade. När förekomsten

man kan skydda sig från att smittas utgjorde basen i det hivpreventiva
arbetet. En särskild delegation,
med socialministem
Aids-delegationen,
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uppgifter var bl.a. att bedöma
inrättades. Delegationens
som ordförande
behovet av och initiera information
till olika grupper, att följa och initiera angelägen forskning
och att bedöma och påtala behov av omedelbara åtgärder.

avslutade

Aids-delegationen

sitt arbete

med att Folkhälsoinstitutet
inrättades.
1986/87
har regeringen
Sedan budgetåret

anslagit

1992 i samband
särskilda

medel

institutet.

arbete. Anslaget
har de senaste åren varit omkring
kr disponerats av Folkhälsokr, varav cirka 60 miljoner
Från anslaget har vidare fram t.o.m. 1997 utbetalats ett extra

bidrag

kommuner

för

hivpreventivt

150 miljoner
till

och landsting

i storstadsregionema.

I vårproposi-

och landsatt statens stöd till kommunernas
arbete får anses ingå i det generella statsbidraget.
mellan
För att värna den verksamhet
som byggts upp i samarbete
har
emelfrivilligorganisationer
kommuner,
och
regeringen
landsting
för år 1997 uttalades

tionen

tingens

hivpreventiva

till

storstadsområdena

bidrag

l3.5.l

på öppenvårdsmottagningar

för år 1999.

Arbetet

Information,

år 1998 och

under

lertid gett ett tillfälligt
detsamma har beviljats

rådgivning

och

för

provtagning

STD

sker

på

många

vid behandEtt av syftena med rådgivningen
förstå
hur
skall
de
skall
skydda
sig i
STD är att patienterna
Många landsting har bildat särså att de inte återinsjuknar.

öppenvårdsmottagningar.

lingsbara
framtiden

I vissa
for behandling
av STD, s.k. Sesam-mottagningar.
Sesam-mottagningarna
även ett stort ansvar för utbildsekundärprevention.
Förei framförallt
ningen av primärvårdspersonal
sker även på infektionsklinibyggande åtgärder vad gäller hivinfektion
skilda

enheter

landsting

utförs om hivtestning
där en stor del av hivtestema
finns mottagningar
Vid vissa infektionskliniker

kerna,
snitt

har

13.6.

på hiv/aids.

inriktning
Förutom

tagningar
nämnas

som arbetar med
ungdomsmottagningar
MVC.

är bl.a. att förebygga
ges rådgivning
bedrivs

aborter

uppsökande

samlevnadsundervisning.

mottagning

UM,

Det finns

Venhälsan,
cirka

arbete

till

under

och mödDeras

syfte

20 år. Vid

de ungdomar

i samband

med

är Stockholms
bisexuella
och
män.

Venhälsan

for homo-

PH-center

200 UM i landet.

och STD hos människor

och information

UM

skilda

ett antal andra särskilda motBland dessa kan särskilt
STD-prevention.
finns

Sesam-mottagningarna

ravårdscentraler

samt

se vidare avmed särskild

som söker där,
skolornas
sex- och
läns landstings sär-

Mottagningen

star-

tade som en kvällsmottagning
1982 för att diagnosticera
asymptomaoch identifiera
på den då nyupptäckta
tiska könssjukdomar
symptom

sjukdomen

aids.

1985 öppnades en dagmottagning

för hivpositiva

samt

l
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en vårdavdelning;
Stockholms
läns
homo-

åtgärder

vårdavdelningen

stängd. PH-center
är numera
psykosociala
öppenvårdsmottagning

landstings

och bisexuella

I första

är
för

hand vänder

sig mottagningen
till
dem som har hivrelaterad
problematik
samt till deras närstående. Mottagningen
i Sverige. De allra flesta
är den enda med denna inriktning
MVC har särskilda
preventivmedelsmottagningar,
där sexuellt
aktiva
kvinnor

kan

minska

få råd

förekomsten

13 .5.2

män.

om preventivmedel.
av behandlingsbara

insatser

Preventiva

MVC

också

för

att

STD.

från

Folkhälsoinstitutet,

och kommuner

landsting

arbetar

samt

frivilligorganisationer
Informationsinsatser

för

Folkhälsoinstitutet,

att hindra

landsting

spridningen

och kommuner

av STD görs bl.a. av
samt av olika organisatioatt förebygga sjukdomar

har som huvuduppgift
ner. Folkhälsoinstitutet
och ohälsa samt främja en god hälsa för alla. När det gäller smittsamma
enbart med hiv/aids
arbetar Folkhälsoinstitutet
sjukdomar
och andra
STD.

Inforrnationsarbetet

drivs

kampanjer

bedrivs

på många olika sätt. Bland annat besamt ges information
genom broschyrer,
böcker, vykort m.m. Folkhälsoinstitutet
Hiv-aktuellt,
tidning,
ger ut en
i ett brett sex- och samlevnadsperspektiv.
Tidningen distriom hiv/STD
bueras
till

över landet samt
av s.k. vidareinfonnatörer
18 000 personer som på ett eller annat sätt kommer
och behöver tillgång till aktuell informed hivproblematiken

gratis till

ytterligare

i kontakt

i massmedia

ett nätverk

cirka

aidsanslag går till olika förebygEn del av Folkhälsoinstitutets
i landsting och kommun.
Projekten är riktade mot målför
Folkhälsoinstitutets
hiv/aidsprogram,
nämligen
ungdogrupperna

mation.

gande projekt

mar, män som har sex med män,
positiva och deras närstående.

invandrare

och flyktingar

samt hiv-

I kommunerna

ges information
om STD vid sex- och samlevnadsfrämsta syfte är att genom
i skoloma. Undervisningens
information,
kommunikation
och utbildning
främja ett säkrare sexuellt
beteende. Skolans hivinfonnation
startade i större skala läsåret 1985/86.

undervisningen

Informationen

ningen.
ningen
enskilda

integrerades

speciella

samlevnadsundervis-

kommuner.

Frivilligorganisationerna
arbetet

sedan i den befintliga

har man funnit att kvaliteten
på undervisen utvärdering
starkt mellan kommuner
och också mellan skolorna i
varierar
Vid

mot

STD,

möjligheter

8 19-0619
Smittskydd
delA

och

har
då särskilt

en viktig roll
hivinfektion.

att nå sina målgrupper

inom

det

preventiva

Organisationerna

har

och de kan arbeta

på ett
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friare

till. Frivilligorganisatiohar möjlighet
sätt än vad myndigheterna
från
del
medel
Folkhälsoinstitutet.
statliga
De tre
stor
nema
av
stödet
Riksförbundet
får
det
för
sexuell
organisationer
är
mesta
som
stöds till

RFSL

Riksförbundet

RFSU,

upplysning

och Stiftelsen

for

Ark-Röda

Noaks

sexuellt

korset Noaks

likaberättigande
Ark.

bildningsrörelse.
är en sexualpolitisk
STDPreventivt
arbete mot hivinfektion
är en del av organisationens
riktas mot allmänhearbete i stort. RFSU:s verksamhet
förebyggande
ten, stundtals

RFSL,

som kämpar
och sociala rättigheter

organisation

samma mänskliga
ett särskilt hivkansli,
Noaks

på ungdomar.

med fokus

sexualpolitisk

och

1933

grundades

RFSU

varifrån

som bildades 1950, är en
för att homosexuella
skall få
andra.
har
Organisationen
som

de centrala

informationsinsatserna

1987 i syfte att förse allmänheten
skall även ge information
arbetar med frågor loing hivinfektion

ark startade

om hivinfektion.

Stiftelsen

personer
som
Noaks
hivpositiva.

erbjuder

ark

även

stöd

sköts.

med information
och utbildning

till

samt ge stöd till
form
av gästhems-

i

Stiftelsen
har
for personer som drabbats av hivinfektion.
och
för
i
deras
undantagsfall
stödfond
för
hivpositiva
även
en
finns sex stycken
Noaks ArkParallellt
med stiftelsen
närstående.
verksamhet
också

ute i landet.
som är verksamma
Det finns även ett antal frivilligorganisationer
Riksförbundet för
ning på att stödja hivpositiva.

föreningar

med

särskild

hivpositiva

inrikt-

RFHP

är
för
hivsjälvhjälpsgmpper/föreningar
for
paraplyorganisation
sex
en
Gruppen Väst
Gruppen Syd, Positiva
positiva.
Tre av dessa Positiva
och Positiva
Gruppen Örebro är regionala grupper som är öppna for
Övriga tre föreningar riktar sig till särskilda målgrupalla hivpositiva.

är rikstäckande
Gruppen med säte i Stockholm
men öpper. Posithiva
bisexuella
hornooch
Kvinnocirkeln
enbart
för
män.
hivpositiva
pen

Sverige

vänder

ningen

Convictus

sig till

älpsgruppema/föreningarna
till

sina medlemmar

medicinsk

situation

alla

landets

riktar

sig

till

kvinnor.

hivpositiva

hivpositiva

f.d.

Kamratfbre-

missbrukare.

Själv-

för att ge psykiskt och socialt stöd
bl.a. för att skapa en bättre social och

verkar

och arbetar

for alla hivpositiva.

bland invandrargrupperna
har ansetts angekring de redan smittade och
lägna, bl.a. för att minska smittspridningen
for att motverka
från länder med hög hivprevalens
smitatt invandrarna
Preventiva

insatser

Den nyanlända invandraren
tas vid besök i hemlandet.
ges visserligen
andra
information
hivinfektion
och
STD
i
samband
med hälsoom
vid tlyktingforläggningen.
För en asylsökande torde dock
undersökning
sällan vara det mest överhängande
befor att vara hivsmittad
och
kymret. Det finns därför en risk för att information
om sjukdomen
dess smittvägar
inte når fram. Den information
som ges till allmänheten

rädslan

om hivinfektion

och andra STD kan vidare

vara besvärlig

att förstå

för
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invandrare
p.g.a. språksvårigheter.
nödvändiga.
ansetts
och
Invandramas
egna organisationer

många

roll

eller landstingskommunala
projekÄven
stöd från dem.
invandrarnas
riksorgani-

ofta med de kommunala

samarbetar

ten och söker ekonomiskt
sationer

har därför

föreningar
spelar en viktig
I ett stort antal lokala invandrarföreanordnas hivförebyggande
aktiviteter.
Man

landet

hela

över

åtgärder

arbetet.

i det hivpreventiva

ningar

Andra

åtgärder

spelar

och tidskrifter

roll, bl.a. eftersom de genom tidningar
en betydelsefull
där underlag för
kan nå ut till landsmän i små kommuner

en förening saknas.
och flyktingar
Invandrare

är vidare

för Folken av målgrupperna
Åtskilliga projekt har startats med stöd av
hivarbete.
hälsoinstitutets
Folkhälsoinstitutet.
Ett sådant projekt är Oasen, vars målgrupp
är hivsmittade

i Stockholmsområdet.

afrikaner

som har en lokal på
stöd från
administrativt

med
av afrikaner
Syftet med Oasen är bl.a.

drivs

Huddinge

sjukhus,

Svenska

tlyktingrådet.

att bryta isoleringen
att öka förståelsen och respekten för dem och
Man gör bl.a. sjukbesök och har informamed prevention.

för hivsmittade
att arbeta

Oasen,

tionsträffar.

afrikaner,

på karnratstöd

bygger

Oasen

teterna.
Ekonomiskt

för dem som deltar
får också

stöd från Folkhälsoinstitutet
verkar

Hälsoteamet

soteamet.
vandrare information

i Stockholm

om hivinfektion
sig samt stöd
vill
hivtesta
som
och
innefattar
även stöd till alkoholdel av hälsoteamets
arbete är att öka
dem

Afrikanska

och erbjuder

afrikanska

hälin-

och andra STD, ger rådgivning
Verksamheten

åt de hivsmittade.

narkotikamissbrukare.

En viktig

hos afriom hiv/STD
eller andra för risker. Man

kunskapen

och få dem att inte utsätta sig själva
religiösa
för akademiker,
seminarier

kaner

i aktivi-

anordnar

ledare och ledare för oli-

i sin tur kan sprida kunskaperna vidare. Hälsoverkförsöker
nå
teamet
även
ut med information
genom uppsökande
festivaler,
i organisationer
och i kyrkor.
samhet på t.ex. afrikanska

ka organisationer,

l3.5.3
Att

Något

hivsmitta

redskap
Liksom
arbetet
bedrivs

tion

om

de s.k.

sprids mellan

uppmärksammades
beträffande

andra

bl.a. av rådgivning
dessutom i Malmö

sprututbytesproj

narkomaner
redan i början

ekten

injektionsgenom infekterade
den
svenska
hivepidemin.
av

riskutsatta
grupper består det hivpreventiva
Sedan mitten av 1980-talet
och information.
och Lund försöksverksamhet
med utdelning

inleddes hade man
av sprutor och kanyler. Då verksamheten
WHO
förespråkat
stöd av att Världshälsoorganisationen
preveneller åtgärder för att underlätta
i form av sprututbytesprogram

och utbyte
bl.a.

vilka
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rengöring

Sprututbytesprogram
utgör numera en
av injektionsredskap.
del av UNAIDS
strategi för att motverka spridningen av hivinfektion.
I Malmöprojektet
ingår årligen cirka 1 200 besökare; motsvarande
siffra

är cirka

i Lund

tionsmissbrukare

sjukhus,

eller

antal begagnade verktyg
om motsvarande
får missbrukama
information
om riskbeteende

besöken

och de erbjuds

hivinfektion

provtagning

B i Malmö
även för hepatit C.
lig. Man försöker påverka missbrukama

hepatit

finns

till

finns

och

tillgäng-

I Sverige
av den svenska narkotikapolitiken.
förbud för läkare att vid sin behandling
av en
denne med rena sprutor och kanyler. Enligt 2 kap.

inriktningen

inte

direkt

något

missbrukare

förse

l § lagen
område

för hivinfektion

Infektionsläkare

att söka vård och behandling.
har varit mycket omdiskuterade
med

och Lund

i Malmö

Projekten

att personen är injekfår inte vara inlagd på
liknande.
I princip utlämnas

och kanyler

sprutor
återlämnas.
Vid

hänsyn

krävs

20 år. Missbrukaren

på behandlingshem

intagen

endast

rörande

300. För deltagande

och minst

1998:531

på hälso- och sjukvårdens
om yrkesverksamhet
läkaren handla i överensstämmelse
med vetenhar uttalat att en generell
erfarenhet.
Socialstyrelsen

emellertid

skall

skap och beprövad

för narkotikapolitiken,
mot rådande riktlinjer
men att
inte står i överensstämmelse
det är svårt att hävda att utdelning
med
utifrån
vetenskap och beprövad erfarenhet om läkaren vid utlämnandet

utdelning

strider

kan dra slutsatsen

skulle hamna i en mer
att patienten
fick
och
kanyler.
han
inte
situation om
rena sprutor
försöksverksamheten
har behandlat
vid ett flertal
Socialutskottet
1988/89SoU:21,
1995/96SoU:5
tillfällen
1986/87SoU:19,
samt
från 1995/96 uttalade utskottsmajoriteten
1997/98S0U2.
I betänkandet
säkra

kriterier

riskabel

bl.a.

att de pågående

projekten

i Malmö

och Lund

inte bör

avbrytas,

borde ha karaktären
även fortsättningsvis
av förmen att verksamheten
stöd för dess värde i kampen
sök och syfta till att söka vetenskapligt
stod utskottet
fast vid tidigare gjorda uttalanden
mot aids. Vidare
om
bedrivs under noggrant
kontrolleav att försöksverksamheten
omgärdas av de regler och villkor
rade former och i allt väsentligt
som
förutsatte
dokumenterar
hittills
sin
gällt. Utskottet
att huvudmännen
vikten

förstärker sina insatser för att fortlöoch att Socialstyrelsen
och utvärdera denna. Riksdagen beslutade i
verksamheten

verksamhet

pande

följa

enlighet

bedömning.

med utskottsmajoritetens

har utskottet

med skärpning

Socialstyrelsen
samheten

till

vidhållit

överlämnade

Enligt

regeringen.

I det senaste betänkandet

sin tidigare

inställning.

1993 en utvärdering
av försöksverkkunde inte de utredSocialstyrelsen

svar på vilka effekter
ge något entydigt
som
som genomförts
försöksverksamheten
haft på smittspridningen
eller på
av hivinfektion

ningar

missbruksutvecklingen

ånyo

1997;

granskningen

i

området.
utfördes

Försöksverksamheten

granskades

denna gång av Socialstyrelsens

re-

1999:51
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gionala

i Malmö.

tillsynsmyndighet

Socialstyrelsen

bl.a.

brister,

vissa

I inspektionsrapporten
att kontakten

och

åtgärder

påtalade

samarbetet

med

socialtjänsten

i Malmö, att man kunde behöva diskutera
var otillräcklig
krav på märkning
och
verktyg
att dokumentationen
av
av verksamheten
för
för
bra
underlag
och utvärdeotillräcklig
uppföljning
att ge ett
var
ring. Inte heller i denna rapport kunde man dra några säkra slutsatser
om försöksverksamhetens
hivinfektion
i området

effekter,

bl.a. eftersom

antalet nyinsjuknade

i

var så lågt att säkra slutsatser ansågs svåra att
dra. Socialstyrelsen
menade dock att projekten
i Malmö
och Lund
borde få fortsätta, men med krav på strikta och tydliga regler.

på Socialstyrelsens

1998 färdigställde,

Hösten

begäran,

infektions-

av sprututbytesverksamen rapport med utvärdering
heten på kliniken.
har man bl.a. konstaterat
I rapporten
att ingen ökad
skett, att en mycket hög frekvens
nyrekrytering
av injektionsmissbruk
återlämnats,
och
kanyler
att spridningen
sprutor
av
av hivinfektion
kliniken

varit mycket låg de få
som deltagit i projektet
eller
har
smittats
på
eljest utanför projekupptäckts
annan ort
som
i arbetet med sprutnarkomanema
ökat, eftersamt att kontaktytorna

bland
fall

tet

i Malmö

de missbrukare

innebär

som sprututbytesprojektet
förmedla kontakt mellan

l3.5.4

Något

enskilda

de s.k.

om

för kuratorn
en ökad möjlighet
narkomaner
och narkomanvården.

att

metadonprogrammen

läkemedel
intag
är ett narkotikaklassat
som vid regelbundet
kan ersätta och i viss mån blockera opiater, främst heroin. I Sverige kan
för behandling
metadon
användas
av heroinmissbrukare
som utan

Metadon

framgång
cerades

med metadon introduBehandling
annan behandling.
sjukhus i Uppsala. Med hänsyn
1966 på Ulleråkers

prövat
i Sverige

effekt vid vård av
av metadonets terapeutiska
hivinfektion
bland
narkotikamissspridningen
av

till bl.a. goda erfarenheter
narkomaner
brukarna

och till

byggdes

verksamheten

kan metadonbehandling
sala, Stockholm,

Programmen

Lund

ut under 1980- och 90-talet. Numera
i Uppges vid enheter inom allmänpsykiatrin
och Malmö till sammanlagt
högst 600 personer.
kontrollerade

är strikt

enligt
föreskrifter

Socialstyrelsens
av Socialstyrelsen
och förskrivning
metadonunderhållsbehandling
narkomani,
För

med

att komma

patienten

enligt

ändringar
i fråga

för

i SOSFS

1991:33,

underhållsbehandling

Socialstyrelsens

föreskrifter

ha

som har beslutats
SOSFS 1990:16 om

regler

av opiater på indikation
1994:19 och 1997:17.
med

metadon

skall
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opiatmissbruk,

behandling,

20 år,

som visar att avancerat sidomissbruk
valfrihetssituation
inte vara
en acceptabel
inte dömd till eller intagen i fängelse

inte föreligger

uppgifter

Den

31 mars 1997
metadonprogrammet,

493

i Sverige

samt

häktad

missbrukare

samt

inskrivna

i

Majoriteten
av de hivvarav 80 var hivpositiva.
deltog i Stockholmsprogrammet.
61 personer,

missbrukarna,

positiva

totalt

var

anhållen,

patienter mycket få, vilI de andra programmen
var antalet hivpositiva
finns
hivpositiva
de
missbrukarna
ket främst beror på att majoriteten
av
insatser
utvärderingar
socialtjänstens
Enligt
i Stockholmsområdet.
av
för

för hjälpen

ryggraden

utgjort

ringen
färre

flertalet
en viss

har

metadonprog-

av dessa. Heroinmissförtur till behandling

i

i
av metadonprogrammen
en utvärdering
i rapporten "Metadonbehandlingen
i Sverige.
1997:22".
utvärdeutvärdering.
SoS-rapport
Enligt
har gjort

Socialstyrelsen

redovisats

Vilken

och

Beskrivning

till

har vidare

som är hivpositiva
Stockholm.

Sverige

i Stockholm

narkotikamissbrukare

hivpositiva

rammet
brukare

som är inskrivna
mindre i sjukhusvård

begår missbrukare
brott

och vistas
Även i övrigt
skrivningen.

i metadonprogram

jämfört

med tiden

avsevärt
före in-

social situaen förbättrad
situationen
för
de
patihivpositiva
tion. Någon särskild redovisning
av
Emellertid
konstaterades
gjordes inte.
att metaenterna i programmen
effekter även för dessa. Enligt Socialhade positiva
donbehandlingen

styrelsen

talar

utvärderingen
för

lingsaltemativ

behandlingsinsatser
emellertid

ofta röra

den inte obetydliga

behandför att metadon är ett värdefullt
med tungt
heroinmissbruk
där andra

personer
misslyckats.

För de flesta

tycks
av patienterna
Med beaktande
behandling.

sig om en livslång
andel patienter som ofrivilligt

som inte återinskrivits
renheterna
från andra
form

uppnår patienterna

utskrivna

av
och

dock

bekräftar
erfaatt utvärderingen
metadon
behandlingsnämligen
att
som

påpekas
länder,

blivit

det

har sina begränsningar.

13.6

Särskilt

om

i samband

rådgivning

med

hivtestning
Hivtestning

förebyggande

ses av många länder som
arbetet, bl.a. med hänsyn

med testningen

ge rådgivning.

ett betydelsefullt
till

möjligheten

Förutsättningarna

inslag

i det

att i samband

för den svenska

test-
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åtgärder

policyn

allmänna
råd och föreskrifter,
SOSFS
ges i Socialstyrelsens
och 1989:18. Där sägs bl.a. att människor
lever
riskfyllt
som
och testar sig bör få provsvar vid återbesök. Detta gäller även om testet
är negativt
men inte om provet tagits i samband med en screening1985:4

undersökning.
bjuda

Vidare
och

information

muntlig
skrifter

Hiv

ger förutsättningar
sägs att partners

Strategin

rådgivning.

Ytterligare

stöd.

och aids i vården

för vårdgivaren
till

Socialstyrelsen

hivpositiva
råd

att även erskall erbjudas

ges i Socialstyrelsens
redovisar
1988:6
samt

1991:46.
Där anges bl.a. att patiSoS-rapport
hivinfektion
informerad
och
innan testet
enten
om
om testet
vara
till personer som uppger att
skall ges framförallt
tas och att rådgivning
Råd om säkrare sex bör ges redan vid första
de haft ett riskbeteende.
kan
besöket. Provsvar
bör erbjudas vid återbesök;
annan bedömning
Hiv

och aids i vården
skall

göras i det enskilda fallet. Vid negativt provsvar kan information
upprepas.
om hur man skyddar sig mot hivinfektion
Rådgivning
i samband med hivtest har ansetts som mycket viktig,
dock

och betydelsen

utförs

tema i Sverige
blodcentraler
och
kliniker

ningstillfállen
därför

bjuds
enkom
Där

allt mer. De flesta hivtesscreeningverksamhet
t.ex.
på

har uppmärksammats

härav

emellertid
och

vid

på vissa

mottagningar
STD- t.ex.
Vid
flertalet
rutin.
dylika
testsom
av
och någon sådan erfinns inget behov av rådgivning,
dit patienterna
kommer
inte. På specialistmottagningama
MVC,

där hivtest

erbjuds

i större utsträckning.
erbjuds dock rådgivning
hivtestning
för att patiäven tid för längre samtal, vilket är avgörande
och kunna
skall få möjlighet
över sitt handlingssätt
att reflektera
för

finns

enten
förändra

ett framtida

beteende.
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14. 1

Inledning

I kapitlet

beteendevetenskapliga

olika

gällande

ktmskapsläget

redovisas

frågor

sjukdomar,
aspekter av spridningen
av smittsamma
beteendeförändringar
till riskbeteenden,
gande faktorer
Med

hänsyn

bakomlig-

och åtgärders

på såväl

bygger

Redovisningen

beteenden.
på människors
svensk
forskning.
internationell
som

inverkan

bl.a.

till

den omfattande

har det inte
studier rörande hivinfektion
av internationella
genomgång av denna forskning.
varit möjligt
att göra en fullständig
ansedda
Främst har valts sådana studier som publicerats i vetenskapligt
till
bilaga
under
år.
Som
tidskrifter
och som genomförts
senare
legat
referenslista
de
arbeten
över
betänkandet,
del B, finns intaget
som
förekomsten

till grund

för detta kapitel.

Två stora internationella
frågor
endevetenskapliga
FN :s samlade program
hölls
Dessa konferenser

konferenser

och bete-

hivinfektion

rörande

med stöd av bl.a. UNAlDS
har arrangerats
kommissionen.
och
Europeiska
för hiv/aids

i Berlin 1994 och i Paris 1998. Vid konferenstudier. Mycket få är dock ännu
flera
intressanta
har
redovisats
serna
Med hänsyn till intresset av att
tidslq-ifter.
vetenskapliga
i
publicerade
dock
i kapitlet i vissa fall redovihar
få ta del av nya forskningsresultat
sats sådana. Konferensen
"Beteendekonferensen".

som

har vidare

under

Kommittén

hölls

1998

1997 låtit

benämns

genomföra

fortsättningsvis
särskilda

studier

inverkan på beteenden
bl.a. för att belysa frågor om smittskyddslagens
bestämmelser
uppfattas. Frågor om hur
och om hur smittskyddslagens
behandlas särskilt
bestämmelser
uppfattar smittskyddslagens
människor

ikap.l5.

Tyngdpunkten
överförbara

i kapitlet

sjukdomar

beteendevetenskapliga
begränsade.

ligger

på hivinfektion

och andra

då forskningen

och

kunskaperna

vid

andra

sjukdomar

aspekter

sexuellt

beträffande
är

mycket
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14.2

frågor

SOU 1999:51

Allmänt

14.2.1

metodologiska

frågor

Särskilt

svenska

Som redogjorts

vissa

om

för i avsnitt

studier

för att belysa

samma
mellan

sjukdomar.

studier

hivinfektion

14.1 har kommittén

och klamydia.

och

studier

bl.a. beteendevetenskapliga

För att bl.a. kunna
smittsamma
sjukdomar

olika

tuberkulos,

kommitténs

om

låtit

utföra

frågor

jämföra

skillnader

särskilda

rörande

smitt-

och likheter

har

valts;
tre "typsjukdomar"
Samtliga
studier genomfördes

under

1997. Dessa studier finns intagna som bilagor till betänkandet,
del B. Här skall dock ges en kort presentation
av studierna.
Socionomen
Mikael
Westrell
har genomfört
bland
en enkätstudie

hivpositiva

patienter

Stockholm.

Studien

med

i fortsättningen

sånt",

delades

på infektionsmottagning
har redovisats

i rapporten

benämnd

Danderyds
"Inte

sjukhus,

har väl doktorn

"Danderydsstudien".

tid

I studien

224 enkäter

ut och Svarsfrekvensen
var 40 %, dvs. 91 personer
svarade. Dessa fördelade
sig på 61 män, varav 33 homosexuella
män,
och 28 kvinnor,
heterosexuella
27
kvinnor.
Bland
männen
varav
var ll
och bland kvinnorna
män av utländsk härkomst
16
kvinnor
var
av utländsk härkomst.

Leg. läkaren

Lars Olof

Larsson

har genomfört

enter med tuberkulos

på tre sjukhus i Sverige.
"Tuberkulos
och smittskyddslagen",

rapporten
nämnd "Tha-studien".
vensen
svensk
komst

I studien

delades

en studie bland patiStudien har redovisats
i
i

136 enkäter

var 64 %, dvs. 87 personer svarade. Majoriteten
härkomst.
intervjuades
Härutöver
35 patienter
bosatta

i Göteborg.

Av

de sammantaget

terna var 51 män och 71 kvinnor.
Leg. barnmorskan
Tanja Tydén

klamydiapatienter

på fyra

har genomfört

specialistmottagningar

fortsättningen

be-

ut och svarsfrekav dessa var av
av utländsk här-

122 deltagande

patien-

bland
en enkätstudie
i Stockholm.
Studien

har redovisats
i rapporten
"Utvärdering
påverkan
av smittskyddslagens
på personer med diagnosticerad
klamydia",
i fortsättningen
benämnd
"Klamydiastudien".
I studien delades 240 enkäter ut och Svarsfrekvensig på 88 män och
sen var 80 %, dvs. 192 personer. Dessa fördelade
104 kvinnor.
92 %, var heterosexuella
Majoriteten,
män och kvinnor.
Östlund har genomfört
Kuratorerna
Christina
Persson och Gunilla

djupintervjuer
misstänkts
provtagning.
sjukhus
tillfället

med nio personer som i samband med kontaktspårning
smittats
och därför kallats till
av hivinfektion
Studien genomfördes
på hivmottagningen
på Huddinge

ha kunnat

och på hivmottagningen
hade samtliga

fått besked

på Danderyds

sjukhus.

att de var hivnegativa.

Vid

intervju-

Studien

har

frågor
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"Jag kunde aldrig
i rapporten
benämnd
i fortsättningen

redovisats
hända

mig",

tro att det här skulle kunna
Samtliga
"Intervjustudien".

fyra män och fem kvinnor,
var av svensk eller nordisk
två män homosexuella
Samtliga kvinnor var heterosexuella,

intervjuade,
komst.

en man bisexuell.
Utöver de studier kommittén
under 1996-1997.
genomförts

har beställt

har andra

svenska

häroch

studier

en enkätstudie
för främst
på Venhälsan,
patienter
bland hivpositiva
en mottagning
Studien
i Stockholm.
homooch bisexuella
män på Södersjukhuset
"Var
redovisades
i
och
1996-1997
tog
under
rapporten
genomfördes
den

genomfört

i fortsättningen

vägen",

sexualiteten

lustfyllda

har också

Westrell

Mikael

Socionomen

benämnd

"Ven-

I studien delades 390 enkäter ut och Svarsfrekvensen
var
62 %, dvs. 212 personer svarade. 89 % av männen var homosexuella,
och 4 % heterosexuella.
6 % bisexuella
bland
Berglund påbörjade 1997 en enkätstudie
Torsten
Kuratorn

hälsestudien".

för hivtestning

vid två mottagningar

besökare

Klara

och dess filial

på Södersjukhuset

i Stockholm;

hivmottagning.

Venhälsan

Syftet med stuosmittade personer

är att få en bild av attityder och risker bland
till
Berglund har färdigställt
en delrapport
som söker för hivtestning.
bei fortsättningen
livsstil,
hiv och säkrare sex
"Sexuell
kommittén
bygger på svar av 200 perDelrapporten
nämnd "Hivtestningsenkäten".
sig vid mottagsoner, vilket utgör minst 60 % av de personer som testat
dien

ningarna

under

122 homo-

eller

studieperioden.

Dessa fördelade

sig på 149 män, varav
varav två bisexuella

och 51 kvinnor,

bisexuella

män,

och

genomfördes,

kvinnor.
Under

1989
studier

uppdrag,

1994

rörande

allmänhetens

bl.a.

på Folkhälsoinstitutets

kunskaper

till
om och attityder
på Folkhälsoinstitutets

studie utfördes
En motsvarande
studien vände
1997. Den sistnämnda
under
Herlitz
Claes
av
Svarsfrekvensen
och
år.
16
44
mellan
kvinnor
sig till 4 000 män och
med jämredovisades
var 64 %, dvs. 2 527 personer svarade. Studien
och
"Allmänheten
studierna
i rapporten
förelser
med de tidigare

hivinfektion.

uppdrag

Hiv/aids",

14.2.2

i fortsättningen

Vissa

benämnd

metodologiska

"Attitydstudien".

frågor

påverkas alltid av olika metodologiska
bortoch storlek på eventuellt
tillfrågade
av
representativitet
säkerheten
på
påverkar
fall bland de tillfrågade
svarens
Andra
i det här
generaliserbarheten
och därmed
av resultaten.

Resultat

i frågeundersökningar

osäkerhetsmoment.

Urval
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faktorer
sammanhänger
med hur de tillfrågade
dvs. frågan om tillförlitligheten
i svaren.
frågor om bortfall och urval vad gäller de studier kom-

sammanhanget
besvarat

frågor

viktiga

frågorna,

Beträffande
mittén

har beställt

kan följande
sägas. Såväl "Klamydiastudien"
som
har ur statistisk
synvinkel
acceptabla bortfall,
varför resultaten kan representera
de patientgmpper
avsåg att
som studierna
beskriva.
Däremot har "Danderydsstudien"
58 %, vilett högt bortfall,
ket innebär att resultaten
inte är generaliserbara.
Kontroll
av bortfallet
"Tbc-studien"

visade

också

brister

i förhållande

till

patientgmppens

sammansättning

på infektionskliniken.

Så är de homosexuella
männen till viss del övermedan
representerade
i studien
med utländsk
härkomst
personer
däremot är underrepresenterade.
Könsfördelningen
är dock densamma
Med hänsyn till bortfallet
på kliniken.
och nämnsom i patientgmppen
da brister i representativiteten
det
säkert
inte
är
att resultaten på ett riktigt sätt speglar de allmänna uppfattningama
bland hivpositiva
personer
och studien kan därför inte i sig utgöra grundval
för generaliseringar.

"Danderydsstudien"
studier,

bl.a.

får därför

"Venhälsestudien".

som "Hivtestningsenkäten"
tagandet anses acceptabla

till andra
ses mer som ett komplement
Beträffande
såväl "Venhälsestudien"

får bortfallet

enligt

och representativiteten

gängse sätt att analysera

dylika

i delbrister

i den här typen av studier.
När det gäller tillförlitligheten

i svaren är detta en fråga som är
särskilt svårbedömd
vid studier som rör känsliga områden, t.ex. enskildas sexualliv.
risk för att den tillfrågade,
Det föreligger
medvetet eller
omedvetet,
henne

osanna uppgifter eller uppgifter
inte minst
som mer fördelaktiga,

lämnar

framstår

som för honom eller
när det gäller hand-

lingar som är mindre socialt accepterade. Emellertid
torde risken för sådana felaktigheter
då
betydligt
begränsad
den
tillfrågade
vara
mer
anoenkät.
nymt fått besvara en skriftlig
Andra

i svaren är bl.a.
som kan påverka tillförlitligheten
felaktigheter
rörande ansom uppstår p. g.a. glömska eller missförstånd
tingen vad som förevarit
eller vad som efterfrågas. Så kan t.ex. den till-

frågade

faktorer

inte ha förstått

eller
att han eller hon deltagit i kontaktspåming
bort detta. Glömska kan också bero på att den tillfrågade
velat
eller besvärliga
situationer
tränga bort påfrestande
som t.ex. då man
haft oskyddade samlag. Här bör också särskilt beaktas
som hivpositiv
ha glömt

att när

det gäller

frågor om attityder
till viss lagstiftning,
som t.ex.
kan svaren vara beroende av den tillfrågades
kunskainnebörden
och dess konsekvenser
i prakav lagregleringen

smittskyddslagen,
per om
tiken.

Problemet

är att det inte finns säkra metoder för att klarlägga
tilli svaren. Detta påkallar således viss försiktighet
vid tolkav resultaten i enskilda studier. Samtidigt torde de sammantaget

förlitligheten
ningen

Beteendevetenskapligafiågor
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ge en god bild av såväl de rent beteendevetenskapliga
uppfattas.
hur
smittskyddslagen
som

dock

Andra

14.3

smittsamma

sjukdomar

än

överförbara

och sexuellt

hivinfektion

frågorna

sjukdomar
har bedrivits
som rör smittade personers betenär det gäller andra sjukhos personer i riskzonen
överförbara
sjukdomarna. Även
sexuellt
de
och
domar än hivinfektion
erfarenhet
har
av vissa kroniska
om man inom infektionssjukvården

forskning

litet

Mycket

ende eller beteende

har vården

sjukdomar
behandling

i decennier

präglats

för alla infektionssjukdomar

av strävan
om patienten

att kunna erbjuda
söker i tid. Innan

diagnosticerades med hiv/aids hade man därför
patienterna
varför
expertis på dessa kliniker,
inte någon beteendevetenskaplig
bedrivits i någon nämnvärd utsträckning.
heller någon sådan forskning
de första

alkohol

narkotikamissbruk

eller

har gjorts

som t.ex.
av riskfaktorer
när det gäller t.ex. hepatit
1984
av difteri i Göteborg

Så har t.ex. en mindre epidemi
med avseende på smittspâmingen,

och difteri.
beskrivits

och beskrivningar

Översikter

mindre

Vissa

främst

vid vilken

det kun-

skedde p.g.a. att smittan kom in bland
att smittspridning
i kombination
liten motståndskraft
med
mycket
en grupp människor
nämligen
för smittspridning,
med största tänkbara förutsättningar
grava
de konstateras

Vidare har Livsmedelsverket
gehur
kunskaper
befolkningens
att
man
om
som
generellt sett är
bete sig för att undvika mag- och tarmsjukdomar

narkotikanomfört
skall

och

alkoholmissbrukare.
visat

studier

bristfälliga.
finns någon svensk vetenskaplig
när det gäller tuberkulos
dem som smittats av tuberkulos.
hos
beteenden
beskriver
som
till befolkhar dock visat att information
erfarenheten
Den allmänna
levnadsstandard
samt förbättrad
ningen om smittvägar
var, utöver sanaredan
torieväsendet,
de stora orsakerna till minskningen
av tuberkulos
Inte heller

litteratur

på 1930-talet,

dvs. innan

behandling

fanns tillgänglig.

Kommittén

har i

bestämmelser
syfte att belysa
om främst hur smittskyddslagens
tuberkulos
genomfört
uppfattas av personer som smittats av
en särskild
i kap. 15 men resultaten har i
studie. Studien redovisas huvudsakligen

frågor

tillämpliga

delar även tagits upp i den följande

redovisningen.
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Bakomliggande

orsaker

vid

och

hivinfektion

överförbara
14.4.

l

riskbeteende

sexuellt

sjukdomar

Allmänt

Forskare

världen

gången

till

över har ställt

skyddsmedel

att smittas.
sociala

till

Forskningen

faktorer

har därvid

till risktagandet.

ka beteendemönster

sig frågan varför

och kunskaper

i olika

därom,

människor,
utsätter

trots tillsig för risken

tagit sikte på bakomliggande

Eftersom

grupper

forskningen

redogörs

fokuserat

för resultaten

psykopå oli-

på samma

sätt.

14.4.2

Homosexuella

Den allmänna

tidigt

uppfattningen

män
är att homosexuella

förstod

att de var särskilt
trots att smittspridning

männen,

män i hela västvärlden

riskutsatta
bland

och att de homosexuella
homosexuella
män fortfarande

äger rum, generellt sett har genomgått
störst förändringar jämfört
andra grupper när det gäller riskbeteende.
I det följande redovisas
faktorer

Fasta

som visat sig ha särskild

betydelse

med
olika

för riskbeteendet.

relationer

En amerikansk

författare
Hoff kom fram till att när det gäller att fatta
huruvida
skall
skydda sig eller
fattar individer
och par
om
man
beslut om sitt sexualbeteende
baserat på kunskap om det egna och partStora studier visar dock att cirka 25 % har ett annat hivners hivstatus.
status än de tror. Vid "beteendekonferensen"
redovisades
studier där
50-60 % av de nysmittade
uppgivit
de
smittats
fasta
i
relationer.
att
En
beslut

australisk
relation
bort

forskare

beskrev

efter konstaterande

kondom

på samma konferens
hur parterna i en fast
att båda har samma hivstatus kan förhandla

i relationen.

Säkerheten ligger i att båda har en absolut
varandras
hivstatus,
fungerar och
att kommunikationen
om
vid sexuella kontakter
med andra personer är noga med att
kondom.
En holländsk
studie med syftet att utvärdera
sådant

kännedom
att man
använda
beteende

visade

oskyddade

dock

samlag

att 18 % av de intervjuade
personerna även hade
kontakter,
vilket inte diskuterades
i

med tillfälliga

den fasta relationen.
En
sexuella

holländsk

forskare

T ielman

intervjuade

män 1984 och 1987. De flesta hade minskat

nära

2 000

antalet

homo-

partner

och

Beteendevetenskapligafrågor
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till

sin sexualteknik

ändrat

att man hade oskyddade
fast förhållande.

till

anala

Oskyddade

en mer säker teknik.
sexuella kontakter

Den vanligaste

orsaken

var att man levde

i ett

samlag

studier bekräfatt åtskilliga
män fortsätter att ha oskyddade anala samlag. Stutar att homosexuella
män som alltid skyddar
också
på
diema pekar
att antalet homosexuella
går.
längre tiden
sig och andra blir färre
forskaren Gold har i en studie visat att unga homoDen australiske

rapporterades

"beteendekonferensen"

Från

män, hade oskyddade
från äldre homosexuella
tillfälliga
med
fasta
med
såväl
anala samlag
anonyma partner. De
som
samlag med
företrädesvis
oskyddade
hade
äldre homosexuella
männen
till de unga
Gold fann att den främsta anledningen
sin fasta partner.
behandlade
männens risktagande
var att de var frustrerade över hur illa
behanddetta
frustration
sin
I
över
homosexuella
män.
de blev av andra
risk
bli
hivpositiva.
för
sig
att
älva illa genom att utsätta
lade de sig
sexuella,

till

skillnad

En kanadensisk

forskare

Strathdee

övergrepp
av sexuella
en bakgrund
tillfälliga
med
samlag
anala
oskyddade
inte varit

Andra

utsatta

att de män som hade
så ofta för
sig dubbelt

har funnit
utsatte
partner,

jämfört

med män som

för sådana övergrepp.

faktorer

64 homosexuella
män
djupintervjuade
Prieur
norska forskaren
tog hänsyn till att aids finns. Av
1988 varav nästan alla i sitt sexualliv
hade över hälften under det senaste halvåret varit i en side intervjuade
Samlade riskfaktotuation där risk förelegat att smitta skulle överföras.
de inte hade "erkänt" sin
rer för dem som tog de största riskerna var att
homosexualitet,
att de hade fler partner det senaste året än övriga
och att de oftare drack alkohol i samband med sexuell konintervjuade

Den

takt.

I jämförelse

med

övriga

intervjuade

hade

de också

i större

ut-

sträckning
ett dåligt socialt nätverk och bodde kvar hos sina föräldrar.
En
för homosexuella.
Färre i denna grupp var organiserade i föreningar
de
också
riskerna
de
att
största
för
dem
var
som tog
gemensam faktor
inte hade hivtestat
Prieur

använda

att inte

Benny

Henriksson

nämligen

sig.
männen
att de intervjuade
de vill tillfredsställa
kondom;

fann också

1993

att närheten

kom

betydde

i sin avhandling
så mycket

skäl
uppgav rationella
behovet
av intimitet.
resultat,
till liknande

att det var de homosexuella
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som levde i längre kärleksrelationer
hivinfektion.
Oskyddade
anala

som tog de största riskerna
samlag
symboliserar
för

många

homosexuella
att relationen
är för evigt varför man enbart har
sådana samlag i fasta parförhållanden.
Därför är enligt Henriksson
kärlek den största riskfaktorn.
I en joumalstudie
omfattande
1007 patienter
PHsom uppsökt
1986-1994
fann Westrell att en liten grupp män som konstaterats
hade en överkonsumtion
Männen
hade
vara nysmittade
av alkohol.
också givit uttryck för en svag självbild
och självförakt.
Psykiskt smärtcenter

från partner kännetecknade
också denna grupp
samma separationer
smittade.
Sådana riskfaktorer
fann även Berglund
vid genomgång

kuratorsjoumalerna

på

nydiagnostiserade

individer

ny-

1992-1995

av
på

Venhälsan.
Linder

och Strandberg

fann i djupintervjuer

med fem homosexuellt

nysmittade

män 1996 sammanfattningsvis
att alla var välinfonnerade
hur
hivinfektion
smittar och hur man skyddar sig, men att denna
om
kunskap var underordnad
lusten i de sexuella kontakterna.
Olika slags
förluster
gjorde männen deprimerade
och utgjorde
utlösande
faktorer
till

att de utsatte sig för allt större risk att smittas. Bidragande
faktorer
psykiska
knutna bl.a. till identiteten.
problem
Flera av
var personliga
intervjupersonerna
för att den egna existensen var knuten
gav uttryck
till

andra människors
behov och de uppfattade alla sig som
att uppfylla
isolerade.
Samtliga gav på olika sätt uttryck för att de varit utsatta för
mobbning, psykiska och/eller
fysiska övergrepp eller hot därom under
hade det svårt

uppväxten.

När männen

kiskt

sökte de sexuella

dåligt

aktiviteter.

eller

på olika

sätt mådde psyalla uttryck
nästan
gav
behov och uttryck.

Vidare

för en ambivalent
hållning till sina sexuella
Nilsson Schönnesson
har i en rapport gått igenom den internationella
empiriska
kunskap som finns idag beträffande
bidragande faktorer till

oskyddade

sexuella

kontakter

bland

homosexuella

män. Enligt henne
komplext
sammansatt
en
väv av psykologiska,
kognitiva
och demografiska
faktorer. Beträffande
psykologiska faktorer har ett flertal studier visat på ett samband mellan
droger, inklusive
alkohol,
psykisk
obalans och sexuellt
risktagande.
Andra
studier
har visat samband
mellan
undvikande
eller passivt
kan

individens

förhållningssätt

riskbeteende

till

förklaras

med

hotet

och praktiserande
om hivinfektion
av osäker
sex. När det gäller kognitiva faktorer är en grundsten i de flesta teoretiska modeller
kring hälsobeteenden
den subjektiva upplevelsen av risk.
Om individen
hans
sexuella beteenden gör honom
gör bedörrmingen
att
till

måltavla
för hivinfektion
ökar sannolikheten
en potentiell
att han
förändrar
sina sexuella
riskbeteenden.
Flera studier visar att enbart
kunskap kring hivinfektion
inte är tillräcklig
för att individen
skall ha
skyddat

sex. Därtill

krävs

attitydförändring

eller

en upplevelse

av hiv-
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Beträffande
de demografiska
som en personlig angelägenhet.
samband
mellan att ha en fast
faktorerna visar ett flertal studier på ett
parrelation
och att ha oskyddade samlag i denna relation.
infektion

intervjuade
33 homosexuella
män 1990 mot
faktorema.
Oavsett
hivstatus
fanns det
beskrivna
de
ovan
av
mellan
faktorer
och
sexuellt
följande
denna studie ett samband

Nilsson

Schönnesson

bakgrund
enligt

anala samlag

vid orala och/eller

risktagande

månaden

innan

få vänner
få vänner med hivinfektion,
tveksamhet till
aids, ringa ångest och oro for hivinfektion,
fället:

lägre ålder,

åtgärd

som hivpreventiv

altekniker

intervjutill-

som avlidit i
säkrare sexu-

samt alkoholpåverkan

vid

sexuellt

umgänge.

Sammanfattning
bild av
på en mångfacetterad
homosexuella
kunskamän, trots
bakomliggande
att
eller andra sexuper, utsätter sig för risken att smittas med hivinfektion
ellt överförbara
De faktorer som särskilt uppmärksammats
sjukdomar.
visar

Sammanfattningsvis

forskningen
till

faktorer

olika

som bevis för kärlek, att inte uppleva risken att
av intimitet
personliga förluster
hot
för
av
en själv, svag självbild,
som ett
och att personen
tidigare
alkoholkonsumtion
olika slag, depression,
varit utsatt för övergrepp av olika slag.

är behovet
smittas

14.4.3
Den

narkotikamissbrukare

Intravenösa

viktigaste

orsaken

bakomliggande

till

att intravenösa
sig för risk är själva

narkotika-

narkotikaIV-missbrukare
utsätter
utgör
Att dela spruta med en hivpositiv
person
en av de allerfarenhivvirus.
allmänna
Den
för
överföring
riskerna
varligaste
av
har
heten, som stöds av olika studier,
är dock att IV-missbrukama

missbrukare
beroendet.

lyckats

minska

den engelske

en stor minskning
i
Undersökningar

Under

vid sprutdelning.

riskbeteendet
forskaren

Hunter

i riskbeteende

när det gällde

1990-1993

följde

och konstaterade

2 062 IV-missbrukare

hantering

av sprutor.
IVatt nästan alla nysmittade
missbrukare
vet när och från vem de fått smittan. Käll har också i en
pekat på att öppenheten bland narkomanerna
avhandling
om det egna
medveten
sig för risk
väl
hivstatuset
när
utsätter
gör att man är
om
man
med den risken.
och att man också kalkylerar
En annan riskfaktor
är missbrukarnas
sexusom uppmärksammats
ella

kontakter.

sexualbeteende,

har

visat

Forskning

har

därför

dock

att koncentrera

Sverige

utan

inriktats

på

IV-missbrukamas

sig på de bakomliggande
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riskfaktorema
nen.
Käll
delse

frågor

sätt som när det gäller

på samma

beskriver
för
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i sin avhandling

sexualbeteendet

bl.a.

olika

de homosexuella

män-

narkotikapreparats

bety-

och konstaterar

att amfetaminmissbrukarna
andra
missbrukare
och att det är vanligare
än

har större sexualbehov
de har både missbrukande

och icke missbrukande

att

sexualpartner.

Det är
bland de sexuellt aktiva amfetaminmissbrukarna
som man nu framför
allt diagnosticerar
hivinfektion.
Den öppenhet om sitt hivstatus som råder mellan missbrukama
räcker inte alltid i dessa fall. Så har t.ex. i parförhållanden
där en av parterna är hivpositiv
det varit lättare att förhindra

vid

smittöverföring

sprutdelning

om

sådan förekommer

än att

ändra sexualbeteende.
Ett flertal

internationella

IV-missbrukarna
missbrukar

undersökningar

har sexuella

kontakter

tyder på att en majoritet
av
även med personer som inte

narkotika

och att de flesta härvid har oskyddade
samlag.
Flera forskare
har vidare
visat att kvinnliga
missbrukare
i större
har sexuell kontakt med missbrukare.
utsträckning
Missbrukande
män

har däremot

oftare

sexuell

kontakt

14.4.4

Heterosexuella

med kvinnor

som inte missbrukar.

I en studie från Los Angeles Kusseling
och Wenger 1996 tillfrågades
652 sexuellt
aktiva personer som besökte en STD-klinik
och en stukontakt
sexuella
dentrnottagning
sin
och
huruvida
senaste
om
man då
använde kondom
konstaterar
Sammanfattningsvis
eller
författarna
att konceptet

sex"

ofta

missuppfattas

Man
av heterosexuella.
upplever det som "säkert" att ha en sexuell kontakt med en person som
inte verkar vara homosexuell,
narkoman
eller från ett land där hivinfektion
Man vet alldeles för litet om sin partner och
är vanligare.
hans/hennes

"säker

partner för att kunna avgöra om sexuell kontakt
utan kondom med just denna partner är "säker sex".
I ett svenskt perspektiv
där kunskapsnivån
är mycket hög pekar fle-

tidigare

ra studier på att orsakerna till att heterosexuella
personer utsätter sig för
risk främst är att man inte tror sig vara riskutsatt.
Anderssons
omfattande
tvååriga studie 1990
kvinnor i
16-18-åriga
Karlstad
faktor

före

visade

att kunskapsnivån
socialpsykologisk

av mer
15 år, var däremot

associerad

och fler partner.
Faber har för Folkhälsoinstitutet
beteende

intervjuade

utomlands

inte påverkade
karaktär,

nämligen

sexualbeteendet.

tidig

till att man hade oskyddade
studerat

heterosexuella

En

sexualdebut

samlag

svenskars

perspektiv.
Hon
sett ur ett socialantropologiskt
27 svenska män som uppgav att de haft sexuella kontakter
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En faktor som hade
samlag var att de inte insåg
en annan att männen blev förälskade
kondom
de första dagarna men slutade

med thailändska

i Thailand.

kvinnor

hade oskyddade

om männen

var prostituerade,
att man använde
förhållandet
"kändes

frågor

betydelse

for

att kvinnorna
vilket innebar
med detta då

som en vanlig romans".
också 20 svenska kvinnor
djupintervjuade

Faber

utomlands.

haft semesterromanser
tervjuer i en faltstudie
den största riskfaktom,

Hon
Även

på Cypern.
dock

som uppgav att de
dessa med inkompletterade
i den studien

hade alkoholkonsumtion

var förälskelsen
också betydelse

för beteendet.
När det gäller

riskfaktorer

för kvinnor

som finns beträffande
finns dock faktorer
som

olika

den kunskap

kan man till
riskfaktorer

viss del överföra
hos homosexu-

går att generalisera,
t.ex. vissa
kvinnors
risk
för att
har
länge
Forskningen
kvinnors
utsatthet.
antytt att
kontakter
ökar om de har flera parthivsmittas
genom heterosexuella
och
kondom
använder
inte
partnern
om partnern kommer från
ner, om
s.k. högendemiska
länder.
länder där hivinfektion
är mycket vanligt,
ella.

Det

i s.k. utvecklingsländer

För kvinnor

stämmer

dock oftast

inte detta. För

som vanligen endast har sexuell kontakt med en man unriskbeteende
avgörande
livstid,
har mannens eventuella
kvinnor
visar att även riskutsatta
i
Den senaste forskningen

dessa kvinnor,
der hela

sin

betydelse.
västvärlden
är beteendet

inte behöver

ha "eget"

hos kvinnornas

män,

riskbeteende,
dvs.

utan att det avgörande
om männen har flera sexual-

partner, har ett drogmissbruk
m.m.
upplevelse av risk stämmer
Flera studier visar vidare att kvinnors
risk de utsätter sig for. Sociala och
dåligt överens med den verkliga
kulturella
nonner spelar stor roll. Ofta vet de inte om att de lever med
en man som utsätter sig för större risker och använder därför inte kondom.
som diskuterats mycket,
för den heterosexuella
betydelse

En riskfaktor
tionens

finns

kas att i ett svenskt perspektiv
smitta med säkerhet överförts

främst

utomlands,

spridningen.

det knappast

är prostitu-

Det skall

något

fall

anmärdär hiv-

vid en prostitutionskontakt
i Sverige.
framför
allt
med
gonorré
ovanligt
det
inte
män
Däremot
att
är
uppger
kvinna utomlands.
sin smittkälla
vara en prostituerad
I många
och missbruk.

risktagandet

tionsmiljön,

länder

Några

finns

mellan prostitution
en stark koppling
har visat att alkohol och andra droger ökar

vidare

studier

i sig men också
främst kunderna,

att människor
som söker sig till prostituär allmänt intresserade av risktagande. En

med
1992 innefattade
socialtjänst
intervjuer
gjord av Stockholms
50 män som köpte sexuella tjänster på Stockholms
gator. Majoriteten
de
eftersom
av dessa män ansåg att de inte hade något riskbeteende
med.
"kände"
de prostituerade
som de hade osäker sexuell kontakt

studie
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av de tillfrågade
av prostituerade

trodde

skapen om att de kunde drabbas
till att vara tillsammans
inställning

inte att de själva kunde
lika många svarade att vetinte påverkade
deras
av hivinfektion
med en prostituerad
kvinna.

14.5

beteende

få hivinfektion

Kunskaper

14.5.

och ungefär

om

hos hivpositiva

Allmänt

l

Internationellt

har man först på senare tid fokuserat forskhos hivpositiva.
Särskilt
med tanke på de nya

och i Sverige

på beteendet

ningen

männen

medicinemas

verkan torde det vara av största vikt
sexualbeteendet
hos hivpositiva.
om
På den senaste "beteendekonferensen"
i Paris 1998 presenterades
arbeten om hivpositivas
beteenden och i vad mån man informerar
sin
infektion.
dessa
arbeten
sin
Vissa
redovisas
sexualpartner
nedan.
om
av

livstidsförlängande

att få kunskaper

På några ställen

tuberkulospatientema

14.5.2

med vad klamydia-

och

om sitt beteende.

uppgivit

beteende

Faktiskt

Som tidigare

görs jämförelser

i detta avsnitt

har forskningen
mest varit inriktad på bakomför
olika
har
riskbeteenden
betydelse
när det gälsom
ler hivinfektion.
Mycket begränsad del av forskningen
har gällt de hivpositiva individemas
faktiska beteende.

liggande

redovisats

faktorer

Möjligheten

till

professionell

krisbearbetning

har av många ansetts
skall klara av att leva med sin infekDen allmänna uppfattningen
är att

som avgörande för att hivpatienten
tion utan alltför stora påfrestningar.
den hivpatient
som är i psykisk balans också har större möjligheter
tillgodogöra
angående hur han/hon
sig information
bör undvika
situationen
utsätta andra för hivrisk. Den epidemiologiska
framför
allt studier i USA visar dock att det förekommer

i Sverige

att
att
och

att personer
sin
andra
hivdiagnos
för
risk
utsätter
att bli smitsom är medvetna
om
tade. En studie kring nydiagnosticerade
i Stockholm
1994 Åsander
visade

att minst

12 av 109 individer

var smittade

av redan kända

hiv-

positiva.
I Niklowitz

studie

Schweiz
ende.

var avsikten
Nästan hälften

intervjun

hade haft

med en tillfällig

1992

omfattande

att utvärdera
av individerna

hivpositiva
faktorer

individer
för riskbete-

uppgav att de sex månader före
ett oskyddat samlag, varav en tredjedel
Nästan alla som hade heterosexuella
partner

åtminstone

kontakt.

117

förutsägbara

i
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och 4/5 av de med homosexuella
partner hade använt kondom minst en
gång de senaste sex månaderna. De flesta uppgav att de hade ändrat sitt
beteende efter diagnos såtillvida
oftare, hade
att de använde kondom
färre tillfälliga
och mer sällan hade anala samlag. Ju fler samkontakter

lag man uppgav med sin fasta partner desto större risk fanns att man
också hade erfarenhet
av oskyddade samlag. Samma samband fanns
kontakter i den heterosexuella
inte när det gällde tillfälliga
gruppen. För
och
fanns ett starkt samband mellan dålig självaktning
alla intervjuade
större risktagande.
homosexu1994 bland 609 hivpositiva
en enkätstudie
de
Männen uppgav sina sexuella aktiviteter
Angeles.
hade
haft
oskyddade
varvid
9
%
månaderna
två
männen
senaste
anaav
samlag med en eller flera partner under denna tid. Främst förekom

gjorde

Marks

ella män

i Los

partner också var hivposiom den hivpositives
i sådana situationer
var tre gånger vanligare än i
då den hivpositive
mannen antingen visste att parteller inte kände till partnerns hivstatus.

anala samlag

oskyddade

tiv. Oskyddade

samlag

sådana situationer

nern var osmittad
En annan studie från Los Angeles

utgick

Wenger

från 227 hivposi-

tiva personer och uppgifter
om deras senaste samlag. 20 9 % intervjuade uppgav att de hade haft oskyddat samlag med sin senaste sexuoch 30 13 % att de hade haft oskyddat
alpartner som var hivnegativ
med okänd hivstatus. Kondomanvändning
rappordå man visste att partnern var
84 % av samlagstillfallena
eller hade
siffra om partnern
Motsvarande
osmittad.
var hivsmittad
okänt hivstatus var 51 % respektive 59 %.

samlag

med partner

terades

vid

Icke
personer

sexuellt
kontakter.
London

studier

publicerade
med känd

vjuades

också

hivinfektion

diagnosticeras

pekar på att
STD

med andra

vilket visar på att man har oskyddade
sjukdomar,
hade
20
%
män i
Så t.ex.
av ett urval horno- och bisexuella
besked
efter
det
de
fått
sjukdom
haft en sexuellt överförbar
att
överförbara

att de var hivpositiva.
Nilsson Schönnesson
sexuella

och Köpenhamn

från London

män. Denna
vid fyra olika

sin diagnos

homo1992 i en studie 29 hivpositiva
selekterad
grupp som interav en
års
tid.
flesta
hade känt till
under ett
De

följde
studie

bestod

tillfällen

två år. Majoriteten

i minst

att de i hu-

berättade

av männen

deras
beteenden
sexuella
praktiserade
som inte motsvarade
dvs. såsom de skulle vilja bete sig sexuellt.
sexuella beteendepreferens,
anala samlag. Vid
Ingen hade, enligt egen utsago, aktiva oskyddade

vudsak

framför

allt

dubbelskydd

tillfälliga
vid

anala

sexuella

kontakter

och orala

samlag,

använde
dvs.

många

kondom

av männen
och avbrutet

samlag.
Ulla
redovisar

Backe-Nylund
i sin enkätstudie

och

Leslie

Pursche

"Avhål1samhet

eller

vid

Huddinge

..." hivpositiva

sjukhus
patien-
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Studien omfattar 90 patienter, 67 män och 23 kvinnor,
ters sexualvanor.
och resultaten
tyder på tyder på att en stor andel, omkring hälften, inte
hade haft några sexuella kontakter
de senaste tre månaderna.
9 av 23
kvinnor
och 17 av 67 män hade enbart haft sexuell kontakt med fast
och 17 av männen hade haft tillfälliga
partner. Inte någon av kvinnorna
kontakter.
Vid förfrågan
sexualteknik
med fasta partner framkom
om
de
flesta, dock
alla, använde kondom vid vaginala och anala samatt

lag men
vid orala samlag. Med något undantag
hade oskyddade samlag att de levde med hivpositiv

angav samtliga som
partner eller partner

med okänt hivstatus.
Westrells
hälsan

studier

respektive

från individer

utgående

Danderyds

sjukhus

upp frågan om pågående sexuell
Tabell

14:1

Sexuell

livsstil

med hivinfektion

och Tydéns

livsstil,

tabell

hos personer

på Ven-

klamydiastudie

tar

14:
med hivinfektion

eller

klamydia
Sexuell livsstil

Venhälsestudien
212 patienter
29 %

Danderydsstudien
91 patienter
44 %

Klamydiastudien
192 patienter
48 %

Fast partner + tillfälliga partner

18 %

3%

20 %

Enbart tillfälliga partner

25 %

8%

29 %

Inga sexuella kontakter

28 %

44 %

2%

Monogamt med en partner

De

212

patienterna

homosexuella
med skilda

män

i "Venhälsestudien"
medan

det

var med några få undantag
i "Danderydsstudien"
fanns patienter

av tabell 14:1 uppgav en stor del,
40 patienter,
i "Danderydsstudien"
att de inte hade några sexuella
kontakter;
män, 14 heterosexuella
män
av dessa var 19 homosexuella
och 7 kvinnor.
12 av de 40 personerna var
födda i Sverige. I "Klasmittvägar.

Som framgår

mydiastudien"

med
uppgav 60 % av männen att de varit tillsammans
tillfälliga
siffra för
partner under senaste sex månaderna, motsvarande
kvinnorna
var 41 %. Som framgår av tabell 14:1 uppgav endast 2 % av
samtliga tillfrågade
att de inte haft någon sexuell relation de senaste sex
månaderna.
Av tabellen framgår att det är en stor skillnad mellan den
blandade

patientgruppen

hälsestudien"
uppvisar

beträffande

i "Danderydsstudien"
den sexuella

och patienterna

livsstilen.

i "Ven-

Venhälsepatientema

en sexuell livsstil som är relativt lik klamydiapatientemas.
I såväl "Danderydsstudien"
ställdes frågor
som "Venhälsestudien"
kondom
användes
vid samlag.
I "Danderydsstudien"
om huruvida
besvarades
dessa frågor av 35 av de 51 patienter
som uppgav sig ha

Beteendevetenskapliga
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De allra

sexuella

kontakter.

"säkrare

sex" vid penetrerande

uppgav sig använda kondom
samlag, dvs. vaginala, orala eller

flesta

frågor

eller
anala

som hade fast partner som också var hivpositiv
sexuella
samlag.
En av de män som hade tillfälliga
oskyddade
kontakter
uppgav att han oftast inte hade kondom vid orala eller anala
part". Även ett par av de kvinnor
samlag då han var "mottagande
som
ingick i studien uppgav att de inte använde kondom om de var "mottagande part" vid orala samlag med sin osmittade fasta partner. Det skall
män,
vidare anmärkas att fyra av de svarande, samtliga homosexuella
Bland

samlag.

dem

förekom

partuppgav att de inte hade penetrerande samlag med sin hivnegativa
onani.
ömsesidig
hade
endast
ner utan
I "Venhälsestudien"
uppgav ungefär 75 % av dem som levde med en
hivpositiv
partner att de inte använde kondom vid sexuell kontakt med
de män som hade en partner som inte var smittad uppgav
vid anala samlag och 70 %
att de använde kondom
samlag.
När det gällde tillfälliga
orala
vid
även kondom
vid anala
uppgav nästan samtliga att man använde kondom

denne. Bland
nästan

samtliga

använde
kontakter

samlag,

men inte i lika hög utsträckning

l4.5.3

Beteendeförändringar

vid orala samlag.

efter

erhållande

av

hivdiagnos
förändrar eventuella riskbeteenindividen
fråga är huruvida
Samhäldet att han eller hon får vetskap om sin hivdiagnos.
bygger bl.a. på att en beteendeförändring
till provtagning
lets motiv
fråga. En
har detta varit en mycket omdiskuterad
sker. Internationellt
inte ändrar sitt beteende eller t.o.m.
har varit att människor
uppfattning
En central

den efter

stressade av hivbeskedet
att det får till
möjligheten
Frågan
aktiva.
sexuellt
att påverka
om
mer
i
avsnitt
l4.8.l.
De
behandlas
nämnare
ring efter hivtestning
resultat
motsägelsefulla
när
har redovisat
nella studierna

blir

så psykologiskt

blir

följd
till

att de
föränd-

internatiodet

gäller

av hivdiagnos.
av beteendet efter erhållandet
om förändring
tveksamma
till förändringen
ställer
sig
författarna
där
studie
En
av
från 243 persoutgick
m.fl.
1991
beteendet är en studie av Cleary
som
När det gäller oskydner som fått sin diagnos vid blodgivarscreening.
dade samlag så uppgav initialt 68 % av männen och 58 % av kvinnorna
Två
att de haft oskyddade samlag veckan innan de erhållit hivbeskedet.

frågan

40 % av mänefter att man fått hivbeskedet
uppgav fortfarande
att de hade oskyddade samlag. Författarna
nen och 38 % av kvinnorna
reducerades i åtrninstoden slutsatsen att riskbeteendet
drog visserligen
antal
patienter som fortdet
ett
stort
perspektiv
kort
att
var
men
ne ett
veckor
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satte att ha oskyddade
hivpositiva.
Westrell
efter

samlag

har formulerat
lika

hivdiagnos

Sammanlagt

resultaten

16 7 %

kön och sexuell

i tabell

samman
har svarat på denna fråga.

Andra sitt beteende Homosexuella
efter diagnos
män
n234
JA
218 93%

Oavsett

slagits

efter

Beteendeforändring

NEJ

om att de var

beteendeförändringar
om eventuella
studierna
på "Venhälsestudien"
och

frågan

289 patienter

14:2

trots att de fått kännedom

i de båda
varför

"Danderydsstudien"

Tabell

SOU 1999:51

diagnos

Bisexuella
män
n9
8 89%

Heterosexuella
män
n21
18 86%

l 11%

orientering

14:2.

Heterosexuella
kvinnor
n25
20 80%

3 14%

tycktes

5 20%

de vanligaste

beteendeför-

vara att man helt slutat att ha sexuell
kontakt
med andra eller att man börjat använda kondom
vid sexuell
kontakt. De tre vanligaste beteendeförändringama
i "Venmännen
som
hälsestudien"
kondom
de
använda
börjat
framför
allt vid
att
angav var
anala samlag, att de har minskat antalet sexuella kontakter
och att de

ändringama

i "Danderydsstudien"

efter hivdiagnosen

med "säkrare

sex" utan att precisera vad detta
Den fjärdedel
att de hade blivit "försiktigare".
de
levde
helt
sexuella
kontakter
att
utan
som angav
angav att detta var
med
hur
de
levde
innan
de
förändring
fick
besked om att de
jämfört
en
innebar.

börjat

uttryckte

Många

var hivpositiva.
Totalt svarade
ende.

25 av 289 patienter

9 %

att de inte ändrat

sitt bete-

Övervägande delen av dessa personer uppgav att de lever med en

hivpositiv

partner eller att de inte haft något riskbeteende
som behöver
blivit
for
smittade
De kan t.ex. ha
mycket länge sedan eller
enbart vid smittotillfállet.
Några patienter
ovarsamma
uppgav

förändras.
varit
dock

att de fortfarande
sexuella kontakter.
Liknande

i vilken

resultat

hade

framkom

29 hivpositiva

oskyddade

samlag

även i Nilsson

homosexuella

ibland

vid

Schönnessons

män intervjuades.

tillfälliga

studie

Studien

1993

pekade

tydligt

på att de hivpositiva
männen hade gjort stora sexuella beteendeAlla utom en ansåg sig ha förändrat
sitt sexuella beteendemönster
efter sin hivdiagnos.

förändringar.
Dessa

svenska

i motsats till vad många internationella
erhållandet
på
att
anser av diagnos gör att hivpositiva
förändrar
får uppmärksammas
Samtidigt
sitt sexualbeteende.
att även
forskare

om majoriteten
förändrat
sitt

studier

tyder

av dem som deltagit i de svenska studierna sagt sig ha
beteende
innebär detta inte att samtliga
av dem som
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uppgivit

förändringar

därmed

också

helt

har upphört

med

Aven för svenska
som kan innebära risk för smittspridning.
i
inte en tillräcklig
sig
den är således erhållandet
av diagnosen

Öppenhet

l4.5.4

med

frågor

beteenden
förhållan-

åtgärd.

diagnos

benägenhet att
som behandlar frågan om individens
sjukdom.
öppet tala om sin smittsamma
omfattande
65 kvinnor
studie i Los Angeles Simoni
En mindre
för
visade att de flesta berättade om sin hivinfektion
med hivinfektion

Det finns

få studier

sina sexuella
och ganska

partner, något färre för sina närmaste familjemedlemmar
få berättade öppet om sin diagnos för bekanta och arbets-

kamrater.
hivI en studie från San Francisco
som omfattade 93 homosexuella
hade
Efter
år
efter
diagnosen.
år
dessa
ett
positiva
ett
män intervjuades
vänner, 82 % för sina fasta partner,
92 % berättat för sina homosexuella
71 % för
56 % för nya partner under året, 46 % för sina arbetskamrater,
och
57 % för sina fysioterapeuter
37 % för sina tandläkare,
de
fick
intervjuade
upplevde
De
att
37 % för sina familjemedlemmar.

läkare,
minst

stöd från manliga

familjemedlemmar

och tillfälliga

sexualpartner.

i sina rapporter att trots att hivinfektion
nu varit
känd i Sverige i över 15 år har en mycket stor andel hivpositiva
persoEnbart 10 % av
om sin infektion.
ner svårt att berätta för sin omgivning
Westrell

konstaterar

87 patienter
uppgav
som besvarade denna fråga i "Danderydsstudien"
"Venhälsemotsvarande
andel
i
informerade,
att alla i omgivningen
var
studien" var 15 %. I Danderydsstudien
uppgav vidare 58 % av de svavisste om diagnosen,
deras
omgivning
i
rande patienterna
att ingen
siffra i Venhälsestudien
motsvarande
var 10 %.
mellan studierna när det gäller hur många patiDen stora skillnaden
enter som inte hade berättat för någon om sin hivinfektion
synes främst
"Danderydsdessa
del
patienter
i
i
ha sin förklaring
att en stor
av
Enligt studien hade dessa
studien"
hade ett utomeuropeiskt
ursprung.
än de patienter som var
svårare att berätta för sin omgivning
patienter
i Sverige. Enligt studierna är det bland homosexufödda och uppvuxna
vanligt
ella hivpositiva
att man först berättar att man är homosexumän
beroende på den första
ell och därefter berättar om sin hivinfektion,
reaktionen.

ursprung handlade ovilav utomeuropeiskt
till stor del
hivinfektionen
i sin omgivning
om
kvinna komEn afrikansk
och stigmatisering.

För patienterna

jan att tala med personer
om rädslan för isolering

t.ex. att "Om mina vänner från mitt hemland skulle veta att
jag hade hiv skulle de aldrig velat träffa mig igen och jag skulle aldrig
menterade

få en man."
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Huruvida

människor
sjukdomar
talar
som bär på andra smittsamma
sin
har
"Tbc-studien"
sjukdom
belysts
i
inte
i
"Klamyom
men
diastudien".
I "Tbc-studien"
att alla i omuppgav 54 % av patienterna
givningen kände till diagnosen medan 14 % uppgav att ingen kände till
den. Även i denna studie framkom
i Sverige födda var
att personer
återhållsamma
med
berätta
sin
diagnos
jämfört
med de
att
mer
om
svenskfödda
patienterna.
öppet

fråga är i vad mån den hivpositiva
personen informerar
infektionen.
studie
I
partner
om
en
av Stein m.fl. 1998 tas
frågan upp om information
till partner. 203 hivpatienter
vid tvâ kliniker
i USA tillfrågades
haft
kontakter
de
sexuella
under
de senaste sex
om
En särskild

sin sexuella

månaderna.

De som haft sexuella kontakter 129 individer
intervjuades
huruvida
hivstatus
och
de
avslöjat
sitt
de
kondom.
52
använt
om
om
hade inte talat om att de hade hivinfektion.
40 % av patienterna
Av
dessa hade hälften en fast partner som således inte kände till deras hivinfektion.
30 av de 52 patienterna uppgav vidare att de hade haft oskyd-

dade sexuella

vid något tillfälle.
Vad som utmärkte dem som
de
de skulle inleda en sexuell
hivpositiva
när
om att
var
relation var att de var vita kvinnor med svagt karnratstöd
men med ett
starkt partnerstöd
och ett färre antal partner. Bland de 99 som hade en
fast partner hade 12 % inte talat om för denne att de hade hivinfektion.
alltid

kontakter

talade

Den vanligaste

"partnem

orsaken

till detta var att det var "alldeles för stressande",
mig", "jag måste ta itu med mina egna
kan inte ta det". Patienter
"partnem
som uppgav

att lämna

kommer

känslor

först"

sexuell

kontakt

och

med enbart en partner senaste sex månaderna
var beinfektion
berätta
sin
de
benägna
än
att
mer
om
som uppgav kontakt med flera sexualpartner
under samma period. Kondomanvändning

tydligt

hade inget
fattarna
skall

samband

konstaterar

slippa

berätta

med om man informerade
sin partner eller
Föratt det är starka inre krafter som verkar för att man
Orsakerna kan vara risken
att man har hivinfektion.

sin önskan om att
att man blir avvisad, att man aldrig får tillfredsställa
träffa en partner eller att man blir nekad försäkringsskydd
av olika slag.
En studie av Perry utgående från 129 hivpositiva
104
personer
homo/bisexuella,
19 IV-missbrukare,
6 heterosexuella visade att efter i
genomsnitt
2,3 års vetskap om sin diagnos hade 29 % inte berättat för
sin fasta sexualpartner

och 30 % hade aldrig berättat

takt om sin infektion.
Det fanns ett samband mellan
mindre socialt stöd och sexuell kontakt med tillfälliga
Andra

amerikanska

studier

har

visat

för en sexuell konatt inte berätta och

partner.
homosexuella

män har
att berätta om sin diagnos för sin fasta partner än for tillfälliga partner. I en studie från San Francisco Stempel
omfattande
93
fann man att ett år efter att patienterna
hivpatienter
fått sin diagnos ha-

mycket

att

lättare

de de berättat

för 82 % av sina fasta partner

och för 56 % av sina till-
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partner. En studie visade att 89 % av de homosexuella
berättade
för sin fasta partner, en annan forskare konstaterar
och i ytterligare
av männen berättar för sina sexualpartner

fälliga

frågor

männen
att 93 %

en studie
för
98
berättar
sina
sin
infeksexualpartner
%
att
man
om
Schnells studie tar även upp
Schnell, Mansergh,
Hays.
tion Marks,
hade
mottagits
frågan om hur budskapet
av partnern. 44 hivpatienter
konstaterar

Patipartner att de var hivpositiva.
efter
denna
månader
hur
relatiotidpunkt
om
sex
Majoriteten
uppgav att relationen
var bättre än nå-

berättat

för sina fasta homosexuella

enterna

intervjuades

nen hade utvecklats.
gonsin.
studier

Några
samlag

och

Marks

har belyst

information

bland

om
609 homosexuella

mellan oskyddade
om sambandet
hivinfektionen.
Så hade i en studie av

frågan

14 män 2 % de
män i Los Angeles
haft oskyddade anala samlag varvid de inte hade

senaste två månaderna
Wenger fann i sin studie se avsnitt
informerat
om sin hivinfektion.
patienter hade 50 uppgivit
14.5.2 att av 227 hivpositiva
att deras seinformerade
samtidigt
patienter
33
oskyddat.
naste samlag var
om sin
men 17 partner fick inte vetskap om detta.
studie av Seidel tillfrågades
15 personer om för
I en sydafrikansk
sin
infektion
hiv
tuberkulos,
berätta
vågade
vilka närstående
om
man
infektion

Resultatet från denna studie visasjukdom.
eller en sexuellt överförbar
berättade för sina mödrar
de att alla män och majoriteten
av kvinnorna
och de flesta berättade
om tuberkulos
Dock
sexuellt överförbara
sjukdomar.

och andra
även om hivinfektion
det
skillnad
mycket
när
stor
var

och hustrur.
57 % av männen
att berätta för sexualpartner
sjukdom och
skulle inte informera
sin hustru om en sexuellt överförbar
Samtliga kvinnor
ansåg dock
66 % skulle inte berätta om hivinfektion.

det gällde

sexualpartner
att deras män hade rätt att veta. När det gällde tillfälliga
tillsammans
berätta om sin hivskulle 71 % av männen och kvinnorna
infektion.
I

Westrells

båda

studier

"Danderydsstudien"

och

"Venhälsestu-

där de inte skulom det fanns situationer
sexualpartner
kunna tänka sig att informera
en
om den egna hivinfektionen,
varvid
209 av 303 patienter svarade på frågan 54 av 91

dien"

tillfrågades

patienter
Totalt
studien"

patienterna

i "Danderydsstudien"

och

55 % av de tillfrågade
och 58 % i "Venhälsestudien"

beskrev

att berätta om sin hivinfektion.
ursäkter.
det framgår
"Om

155 av 212
patienterna

Några

situationer

exempel

i "Venhälsestudien".

44

% i "Danderyds-

då de skulle
får belysa

patienternas

det är en
och jag ser till att vi håller oss till säker sex, då anser jag
och likinte att jag är förpliktigad
att underrätta om min hivinfektion"
kvinna
skrev
nande skäl angavs av flera. En utländsk
"Han kommer att
bli rädd för mig, kanske också berätta för andra, och det är inte bra för

engångsträff

tydligt

av

situationen

undvika

att
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jag vill

leva hemligt

mycket

alkohol

sexuell

förbindelse.

SOU 1999:51

med min hiv". Några uppger att utlandsresor
med
kan få dem att ha sexuella kontakter
vid vilka man inte
berättar om hivinfektionen.
Övriga 95 patienter 45 % kunde däremot
inte tänka sig att frångå att informera
vid en
om att de hade hivinfektion

l4.5.5

medicinemas

De nya

En mycket
cinska

tillgången

kommer

bara funnits

behandling

till

dast finns
ferensen"
studier

icke

mätbara

inte längre

en kort tid varför det endenna fråga. Vid "beteendek0n-

börjar

virusmängder

är lika

anse att skyddade anala
När det gäller behandlingsmöjlighe-

viktigt.

på osmittades

påverkan

ternas

under

ett fåtal studier som belyser
vissa ännu inte publicerade
amerikanska
i Paris redovisades
under
hivpositiva
kombinationsbehandlingen
på
tyder
att
som

och med

samlag

på beteendet

fråga är huruvida användandet
av den nya mediEmellertid
har
att påverka riskbeteendet.

intressant

behandlingen

inverkan

riskbeteende

redovisades

andra

studier

skulle ha ökat sitt
som inte visade några tendenser till att de osmittade
riskbeteende
de
till
möjligheterna
behandling.
Det bör
på grund av
nya
här anmärkas att det naturligtvis
är vanskligt
att från dessa utländska
beträffande
studier
hur situationen
dra några slutsatser
utvecklas
i

Sverige.

svenska

Några

studier

med

denna

frågeställning

har

personer

som

inte

genomförts.

14.6

Kunskaper
varit

Med

osmittade

tion.

Kommittén

riskutsatta

avses i detta avsnitt
har för att belysa

som varit riskutsatta
och "Intervjustudien".

personer
enkäten"
redovisas

osmittade

om

i kap.l5

bl.a.

personer som inte bär på hivinfekfrågor om beteendet hos osmittade

genomfört

två

Huvudsakliga

när det gäller

vilken

studier;

"Hivtestnings-

delar

av dessa studier
inverkan
man anser att
Här redovisas
uppgifter

har på det egna beteendet.
dessa
speglar
samt attityder till
som
personers riskuppfattning
relationer
och till skyldigheten
med hivpositiva
att informera
hivinfektion.

smittskyddslagen

I

sexuella
om

sin

framkom
att 67 % av de homosexuella
88 % av de heterosexuella
männen och 94 % av de heteroalltid skall informera
kvinnorna
ansåg att hivpositiva
om att de

"Hivtestningsenkäten"

männen,
sexuella

är smittade

med

hivinfektion

vid

en eventuell

sexuell

kontakt.

Inte
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frågor

någon

männen och endast några enstaka av kvinav de heterosexuella
sexuell kontakt med en person som är
kunde
tänka
sig
ha
att
norna
hivsmittad.
31%
Däremot
männen att de
uppgav
av de homosexuella
skulle

kunna

ha sexuell kontakt med en person som uppger att han är
56 % av de heterosexuella
männen och 37 % av kvinnorna
med en person som uppger
samlag
skulle
ha
oskyddade
de
att
uppgav
sig vara hivtestad. En mindre andel, 23 %, av de homosexuella
männen
uppgav att de skulle ha oskyddat samlag under sådana förhållanden.
i "Intervjustudien"
7 av 9 av intervjupersonerna
Huvuddelen
ansåg

hivpositiv.

att berätta for sina partner om hivhuruvida
de vid en ny relation
fråtagit ett hivtest. Två intervjuade
gade om vederbörande
uppgav att de
alltid frågade, fyra aldrig och tre frågade ibland. Fyra av dem som vid i
frågade efter hivtest uppgav att de dessutom
vart fall något tillfälle
testresultatet.
trodde att hivskulle fråga om
De flesta av de intervjuade
skall vara skyldiga
att hivpositiva
infektionen.
också
De tillfrågades

personer kan tänkas ha sexuell kontakt eller dela spruta utan att
trodde dock de intervjuade
tala om att de är smittade. Allmänt
att det
vid
sexuell
kontakt.
vid
sprutdelning
ärlig
lättare
än
att vara
en
var
sade sig aldrig ha varit med om att en blivande
Sju av de intervjuade
positiva

Av dessa uppgav tre intervjuade
att de i
partner sagt sig vara hivpositiv.
från
sådan
situation
avstå
helt
sexuellt
och
skulle
umgänge
att de
tre
en
skulle avstå från penetrerande samlag. En av de intervjuade
skulle ha
men endast om kondom användes. Två kvinnor hade varit med
och då haft sexuellt umgänge men krävt att konom en sådan situation
dom användes. Sex av de nio intervjuade
uppgav däremot att man inte
blivande
skulle kräva kondom
den
partnern
uppger att hivtestet viom
eller
smittad.
hade
Några
han
varit med om en sådan
hon
inte
sat att
var

samlag

situation,

andra

för att kondom

ligger

inte.

Samtliga

används;

ansåg att det skall

dock ansåg fem intervjuade

vara ett delat ansvar
att huvudansvaret

hos den hivpositive.

lO % av de svaranden
att de kände
uppgav
Enbart 8 % trodde att alla som hade hiv
någon som hade hivinfektion.
berättade det för sin sexualpartner
och 28 % skulle fråga en ny partner
han/hon
hivpositiv.
om
var
I "Klamydiastudien"

253

254 Beteendevetenskapliga

14.7

frågor
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Allmänhetens

risk

om

14.7.

att

beteende

och

kunskaper

smittas

Allmänt

l

beteenden är främst hämtade från Folkom allmänhetens
hälsoinstitutets
sexualvanestudie
från 1996 "Sex i Sverige"
och från

Uppgifterna

"Allmänheten
och hiv/aids.
Kunskaper,
attityder
och
rapport
Det bör här erinras om att i "allmänheten"
1986-1997".
natureller andra
klamydia
även kan ingå personer med hivinfektion,

Herlitz
vanor
ligtvis

infektionssjukdomar.

l4.7.2
Vid

och riskbeteende

Sexualvanor

i Paris redovisades

"beteendekonferensen"
sexualvanorna

jämfört

man
Finland,

Frankrike,

Schweiz,

Storbritannien

mellan
sexuella
studien

ålder

för

aktiviteter
såtillvida

i

Grekland,

en EU-studie
länder
västeuropeiska

elva

Holland,

och Tyskland.

Norge,
Studien

Portugal,
visade

i vilken

Belgien,
Spanien,

på ett samband
och
Västeuropa,

som sjunker i hela
i
livet.
skiljer sig åt enligt
Män och kvinnor
senare
att männen har flera sexuella partner under sin livstid,

samlagsdebut,

oftare mindre vanliga sexuella aktiotrogna och praktiserar
som anala och orala samlag. De som har sexuella kontakter med
av samma kön har ofta också haft sex med personer av motsatt

de är oftare
viteter

någon
kön.

sexualvanestudien

Den svenska

den svenska

studien

1996 visar många likheter

med EU-

äger samlagsdebuten

Enligt
rum betydligt
i dag än för trettio år sedan och det totala antalet samlagsparti EU-studien
har männen
har också ökat. Liksom
ner under livstiden
fler sexuella partner under sin livstid än kvinnorna
och har även i större
haft parallella sexuella relationer.
utsträckning
än kvinnorna
studien.

tidigare

rapport framgår att andelen personer som haft fler än två
de senaste 12 månaderna ökat från 7 % 1988 och 1994
till 8 % 1997. Studierna
visar Vidare att förändringar
ägt rum inom
Beträffande
18-19 år har, i järnåldersgruppen
vissa åldersgrupper.
Av Herlitz

sexualpartner

haft fler
år, en större andel i 1997 års undersökning
har andelen personer i åldersgruppen
Däremot
20-24 år med fler än två sexualpartner minskat mellan 1994 och 1997.
Motsvarande
resultat framkommer
även i sexualvanestudien.
förelse

med tidigare

än två

sexualpartner.

framgår av Herlitz rapport att ankondom
någon
gång under den senaste måanvänt
som
totalt l997 till 23 % vilket inte utgjorde någon egentlig

När det gäller
delen personer
naden uppgick

kondomanvändning
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förändring

från

frågor

tidigare

år. I gruppen ensamstående
utan fast partner
kondom
någon
gång
under
den senaste
använt
som
36 % 1988, 44 % 1994 och 43 % 1997. En från smittsprid-

andelen

uppgick
månaden

till

grupp är de personer som under det senaste
året haft samlag "forsta kvällen"
I Herlitz
utan att använda kondom.
rapport utgjorde denna grupp 7 % 1989 och 1994 men ökade 1997 till

ningssynpunkt

angelägen

som sådan var lika vanlig bland manliga och kvinnliga tonåringar
var detta beteende vanlimen i de äldre åldersgruppema
Den största ökningen mellan 1994
gare bland män än bland kvinnor.

9 %. Företeelsen

och 1997 hade dock ägt rum bland kvinnorna.
hade 72 % av dem som haft det senaste
Enligt sexualvanestudien
relation
inte använt kondom. Detta beteende var
samlaget i en tillfällig
bland

vanligast

sexualvanestudien

och särskilt

männen

hade drygt

i åldersgruppen

18-24

år. Enligt

var femte av de deltagande personerna
överförbar
sjukdom
och drygt 6 % hade

en sexuellt
haft en sådan sjukdom mer än en gång.

någon

gång haft

l4.7.3

Kunskaper

om

hivinfektion

och

riskuppfattning
Herlitz

kunskaper
att allmänhetens
är goda. Vidare var kunskapsnivån
visar

undersökningar

om smittväom hur hiv-

gama för hivinfektion
infektion
inte smittar väsentligt högre 1997 än 1986 och något högre än
för hiv1994. Andelen
av de svarande som t.ex. trodde att smittrisk
toaletter var 30 % 1986, 16 % 1994 och
infektion
finns på offentliga
13 % 1997.
I 1997

et eller

Något

klamydia

och tuberkulos

infektion

togs också in frågor om riskbedömningar
Risken för att smittas med hivbedömdes likartat; 3 % trodde det fanns myck-

års undersökning

för tuberkulos,

och gonorré.

ganska stor risk för dem att smittas med någon av sjukdomarna.
större andel trodde att det fanns mycket eller ganska stor risk att

de skulle

smittas

med klamydia

6 %

respektive

gonorré

5 %.

trodde att alla eller nästan alla berättar om sin
en tredjedel
skall
ha en sexuell kontakt. Bland dem som uppgivit
hivinfektion
om de
trodde
utan att använda kondom
att de haft samlag "första kvällen"

Knappt

berättar om sin infektion.
35 % att alla eller nästan alla hivpositiva
Totalt 27 % trodde att rädslan för hiv/aids kommer att minska p. g.a.
de nya medicinerna
och 24 % menade att man kommer
att bli mindre
noga med
kommit.

att skydda

sig mot

hivinfektion

sedan de nya medicinerna
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frågor

14.8

Metoder

14.8.1

Testning
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bryta riskbeteenden

att

och rådgivning

åstadkomma

i samband

till

beskrivs

mellan

kommer

exakt

vad

mycket

i studierna

innehållit.

rådgivningen

är därför

studierna

enoch få

Regelrätta

svåra.

känner till sitt hivstatus
är att om individen
till förändring.
De
att påverka möjligheten

uppfattning

denna

frågeställningar

har haft olika

svar. Forskarna
forskare har beskrivit
En utbredd

om man uppnår föroch policyskrivande

Det skall redan här påpekas att det inte finns något

tydigt

jämförelser

är att om indivihon få hjälp med att försådant. Särskilt utomlands

före och efter hivtestning
är vikatt rådgivning
olika metoders effektivitet
när det gäller bete-

har hävdat

institutioner

med hivtest

han eller

skall

ett mindre riskfyllt
avsatts för att få svar på frågan
Åtskilliga forskare
rådgivning.

ändra detta beteende
har stora resurser
ändringar
genom

att

beteendeforändringar

Ett av syftena med rådgivning
den haft ett riskfyllt
beteende

tig, men sällan
endeförändring.

metod

som

kännedom

och dess konsekvenser
för
rörande hivtestning
som genomförts
resultat. Vissa studier
beteendeförändringar
uppvisar dock motstridiga
studier

i högre

visar

män
att hivpositiva
anala samlag än osmittade

utsträckning

avstår

från

oskyddade

eller otestade personer. En forskare fann det
motsatta, dvs. att det var de osmittade männen som avstod från oskyddade anala samlag. En annan forskare fann att de män som testat sig var
hade skyddat sex än de
aktiva och i större utsträckning
mer sexuellt
otestade
skillnad

har flera
männen. Slutligen
mellan testade och otestade.

I avsnitt
sikte

redovisades

l4.5.3

på beteende

forskare

resultat

och beteendeförändringar

från

inte kunnat

finna

någon

studier
efter

som enbart tagit
resultat.
hivpositivt

behandlar projekt som haft syftet att mäta värdet
redovisning
och
rådgivning
testning
när det gäller beteendeförändring.
av
MACS-studien
Cohort
AIDS
Den stora amerikanska
Multicenter
forskare
USA
har
till
syfte
samarbete
mellan
i
Study som är ett
att föl2 500 män
män. En delrapport omfattande
nära 5 000 homosexuella

Följande

som vid studiens start var osmittade visade att 3,8 % hade serokonver"Passivt analsex" var den största riskfakhivpositiva.
terat och blivit
vid utlämnandet
tom. 60 % av dem som fick personlig rådgivning
av ett

negativt
ningen

hivtest
borde

undvikande

fortsatte
därför,

ändå att praktisera "passivt analsex". Rådgivha varit mer koncentrerad
författarna,
på

enligt

av detta beteende.
konstaterar
1991

i en öVersiktsartikel
att all forskning
före 1991 tydde på att bland homosexuella
män en minsksammantaget
sexualbeteende
hade skett både bland testade och otesning av riskfyllt

Higgins
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tade personer. Många studier tydde dock på att den största minskningen
skett bland de män som testats hivpositiva.
För narkomaner
hade sami
riskbeteende
skett
minskning
testning
och
rådgivning
oavsett
ma
om
ägt rum eller inte. I den heterosexuella
gruppen av par där en var smittad hade stora förändringar
skett till ett mindre riskfyllt
beteende.
En stor studie 1993 i Florida
visade att rådgivning
och testning
minskade
tiv

förekomsten

av sexuellt
I jämförelse
med

population.

överförbara

sjukdomar

den i studien

i en hivposiingående hivnegativa

gruppen var förekomsten
av gonorré lägre i den hivpositiva
gruppen.
Författarna
måste förbättras
ansåg dock att rådgivningen
eftersom en
i studien fortfarande
hade ett riskbeteende
stor andel av de hivpositiva
vilket

visade

sig i att de reinfekterades

av sexuellt

överförbara

sjuk-

domar.
I en studie av den amerikanske
i samband
partner till hivpositiva

forskaren

Wykojjfv 1991 erbjöds

137

med hivtestningen

en 45-60 minuter
skyddar sig. Vid utläm-

risk och hur man
om personlig
fick alla en timmes rådgivning
för att förstärka
av hivbeskedet
informationen.
De individer
diagnosticerades
med
tidigare
som

lång lektion
nandet
den

hivinfektion

rapporterade

vid

studiestarten

5,6

"sex-

eller

sprutdel-

under en period om sex månader. Efter 24 månader,
hade ägt rum, uppgav dessa individer
fyra rådgivningstillfállen
i
medeltal
sjönk antalet kontakter
För de osmittade
från
1,1 kontakter.

ningskontakter"
varvid

fyra till
toden

två under

åstadkom

motsvarande

period.

Författarna

en omedelbar beteendeförändring
bestå efter dessa två år.

konstaterade

att memen att man inte vet

om den skulle
Ramstedt
intervjuade

i en studie från Göteborg
1993 75 "STDsamband
i
med
rådgivning
fått
efter utlandshivtestning
som
sexuella
kontakter
förekommit.
ägde
Intervjuerna
resa där oskyddade
Majoriteten
upplevde rådgivningrum sex månader efter rådgivningen.
patienter"

och av dem som under den närmaste tiden efter rådgivningen positivt
åter
reste utomlands
en
var det inte någon som hade oskyddade sexuella kontakter
under resan.
En del forskare

har studerat

endet i fasta parrelationer

rådgivningens

framför

betydelse

allt där hivstatus

för sexualbete-

är olika.Rådö

be-

skrev

från Danderyds
sjukhus 1993 behovet av särskild
i en rapport
till heterosexuella
rådgivning
par där en part var smittad. Hon fann bl.a.
och partner hade olika psykologiska
strategier för att föratt patienter
svara sitt beteende.
Den amerikanska

forskaren

Padian

erbjöd

i en studie
med olika hivstatus.

1991 parråd-

givning till 144 par fasta relationer
I rådgivningfrågor om användande av kondom, valet av olika sexuen behandlades
altekniker,
sexuella kontakter
tillfälliga
samt frågan om att leva i sexuell avhållsamhet.
för rådgivning
Paren besökte kliniken
ungefär var

9 19-0619
Smittskydd
delA

257
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sjätte

månad.

studietiden

frågor

I genomsnitt

serokonverterade

konstaterar
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hade paren 2-3 samlag i månaden. Under
inte någon av de osmittade.
Författaren

enskild
att erbjuda professionell
att det är mycket effektivt
osmittade partner och till deras hivpositiva
partner samt

rådgivning

till

parsamtal.
utvärderade

Colon

behandlingsprogram
mycket

1995 test och rådgivning
till 374
stod
IV-missbrukare
utanför
som
behöver
och fann i sina studier att IV-missbrukare
Riskbeteför att förstå innebörden
av testresultatet.
i Puerto

Rico

narkotikamissbrukare

intravenösa

rådgivning

var i denna studie lika oavsett om hivreeller negativt. Flera andra studier i USA visar dock

sprutsmitta

endet när det gäller
sultatet var positivt

ändrar sitt
på att IV-missbrukare
som får reda på att de är hivpositiva
När det gäller sexualbeteendet
riskbeteende
i avseende på sprutsmitta.

rapporterade
säkrare

de hivpositiva

i Colons

studie

studier

andra

visar

beteende,

medan

behandlar

i sin avhandling

frågan

kan

förändra

till ett
en stor förändring
på mycket
små föränd-

ringar.
Käll

grupp som
sprutbeteende.

om hur en verkligt riskutsatt
såväl sexualbeteende
som
bland IVhenne kan den sjunkande hivincidensen

IV-missbrukare

Enligt

fortfarande
förekommer,
förklatrots att t.ex. sprutdelning
samras med flera faktorer. Betydelsen av testningen och rådgivningen
manfattar
hon enligt följande. Det viktigaste
är troligen den tidiga uppmissbrukare,

erbjuds testning
genom att IV-missbrukama
av infektionen
tiden
förkortas
detta
mycket ofta. Pâ
sätt
som personen är ovetande om
testning erbjuds på sjukhus, på häkten och i
sin infektion.
Frivillig

täckten

accepterar i mycket hög grad testningen. Det
det
finns ett "kamrattryck"
på att man skall tesså
att
t.o.m. vara
missbrukarkulturen
med
sin
I
i Sverige
diagnos.
ta sig och vara "öppen"
så att man fortsäthar man etablerat en egen "harm reduction"-strategi

fängelser

och missbrukare

verkar

Detta
att göra detta med hivpositiva.
ter att dela sprutor men undviker
får deltaga när några i en grupp
innebär i många fall att hivpositiva
skall injicera men får använda sprutan sist.
i Stockholm
i flickstimmet"
I en studie "Torsken
som innefattade
med 50 män som köpte sex på Stockholms
gator uppgav 18
framkommer
I
inte om
sig.
de
hade
hivtestat
rapporten
männen
att
av
för
eller
till
hur
sjukvårdspersonalen
orsaken
hivtestning
uppgivit
man

intervjuer

männen

tydligt

upplevt

att männen
de kunde fortsätta

den eventuella

upplevde

rådgivningen

det hivnegativa

sitt riskbeteende.

men enligt studien är det
provsvaret
som bevis på att
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l4.8.2

Andra

Förutom

metoder

förändra

att

och rådgivning

frågor

beteenden

under ett flertal år bedrivit
andra preventionsprojekt
på många olika plan. Dessa har varit både allÄven
och inriktade
på specialgwpper.
utvärdemänt inriktade
om
ringar av enskilda projekt gjorts så har Brorsons och Herlitz undersöktestning

har Sverige

och beteendeförändringar
visat att alla
om attitydförändringar
haft effekt. Av dessa undersökningar
insatser sammantaget
kan dock
effekter av enskilda kampanjer
inte några slutsatser dras om eventuella

ningar

eller

åtgärder.

förebyggande

enskilda

Forskningen

behovet

metoder

och teorier

bakom

intervenav hivpreventiva
sig både på personer som

som använts poängterar
och som inriktar
som är mångsidiga
och på den allmänna befolkningen.
utsätter sig för den största hivrisken
Det är inte helt enkelt att avgöra vilka metoder
som har de bästa
tioner

effekterna.

forskning har givit vid handen att det mest effektiva
att förändra beteenden är när man haft en teoretisk psykologisk
s.k. "förhandlingsteknik"
i
grund att utgå från och att man involverar
under
gruppstorlek
pågår
övningar.
Det är viktigt att övningarna
oavsett
Internationell

sättet

uppnå bestående

en längre tid om man vill
har också visat sig mycket
na gruppen

effektivt
sammanhang

för att i olika

kunskap

Beteendevetenskaplig
allmänhet

exklusive

Det

den egpersoner
för
beteende.
ett
nytt
propagera
inom

kommentarer

Avslutande

14.9

beteendeförändringar.

att använda

hivinfektion

sjukdomar
i
när det gäller smittsamma
och andra STD är mycket knapphän-

av det ringa utrymme dessa kunskaper fått i detta kai syfte att belysa
pitel. Som påpekats i avsnitt l4.2.1 har kommittén
andra smittsamma
sjukdomar
dessa frågor även beträffande
än hiv-

dig vilket

belyses

infektion

låtit

kulos.

utföra

särskilda

studier

beträffande

klamydia

och tuber-

i
ger även dessa studier endast begränsad information
avseenden. De sexuellt överförbara
sjukdomarna
skiljer sig

Emellertid

nu aktuella
också i beteendevetenskapligt
att frågor

domar

hänseende

rörande

från andra

sexualbeteendet

smittsamma

i sig är mycket

sjukkomp-

genom
Mot bakgrund av vad nu sagts rör analysen främst
sammansatta.
hivinfektion
den
mån det varit möjligt görs även jämförelser
med
men i
lext

andra

smittsamma

forskningen
hänsyn

vanskligt

rörande

till kulturella

sjukdomar.
hivinfektion

bör vidare

den beteendevetenskapliga
anmärkas

som kan inverka
slutsatser om svenska

skillnader

att dra generella
av utländska studier.

Beträffande

att det, bl.a. med
på beteendet, kan vara
förhållanden
med stöd
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har

forskning

tids

bakomliggande

faktorer

bild av olika
en mångfacetterad
för
risken
sig
att personer utsätter
att smitfaktorer har särskilt uppmärksammats;
alko-

till

visat

Följande
tas med STD/hiv.
holmissbruk,
narkotikamissbruk,

behov av intimitet
som bevis för kärlek, svag självbild,
ingen upplevelse av hot att smittas och för kvinnor
en av olika skäl betingad oförmåga att kräva kondom.
individer
hos hivpositiva
När det gäller beteendet
är främst tre

aspekter

mycket

nämligen

intressanta,

det faktiska

beteendet,

eventuell

efter diagnos och frågor rörande öppenheav riskbeteendet
särskilt
i vad mån man informerar
kring
sjukdomen,
ten
en tilltänkt
sexualpartner
om sin infektion.

förändring

Vad

först

beteendet

det faktiska

gäller

att en stor andel hivpositiva
kontakter.
I de svenska studierna

visar

sexuella

internationella

fortfarande

ningsresultat

forsk-

har oskyddade

är det dock mycket

få av de
sexuella kon-

patienterna
som uppger att de har oskyddade
dem som hade oskyddade samlag lever den största delen i
relation med en hivpositiv
partner.
bygger på teorin att om man idenDen svenska hivtestningspolicyn
tifierar
hivpositiva
personer så förväntas dessa personer därefter följa
hivpositiva
takter.

Av

och inte sprida

Förhållningsregler

lämnade

forskningsresultat

tionella

ende.

bild

Samtidigt

får uppmärksammas

i de svenska

vidare.

Interna-

ger dock en ganska motsäändrar sitt beteende när de fått

människor
av huruvida
De svenska
vetskap om att de är hivpositiva.
hivpositiva
diagnos
gör
att
att erhållandet
av

gelsefull

infektionen

i detta avseende

studierna

studierna

tyder däremot

förändrar

på

sitt sexualbete-

att även om majoriteten
av dem
ha
förändrat
beteende
sig
så
sitt
sagt

som deltagit
därmed
förändringar
innebär detta inte att samtliga av de som uppgivit
också helt har upphört med beteenden som kan innebära risk för smittÄven

förhållanden
är således erhållandet
av
med
åtgärd
tillräcklig
i sig inte en
utan måste kompletteras
och stöd. Såväl den svensrådgivning
andra metoder, t.ex. kontinuerlig
tyder på att sådan rådgivning
forskningen
ka som den internationella
får reflektera
där patienterna
över sitt beteende och där rådgivningen

spridning.

för

svenska

diagnosen

i ett säkrare sexualbeteende.
har
visat sig vara en effektiv
till par med olika hivstatus
Rådgivning
åtgärd liksom särskilda program med testning och rådgivning
preventiv
för IV-missbrukare.
sker

vid

När

upprepade

det gäller

tillfällen

andra

resulterar

än enskild rådgivning
har särskilt gruppövningar

metoder

att få till
innehållande

för

stånd en beteendeförändring
givit goda resultat.
och självförtroendeträning
Det
förhandlingsteknik
har också visat sig mycket effektivt
att använda personer inom den egpå barer för
na gruppen t.ex. prostituerade och "trendiga" homosexuella
att i olika sammanhang
propagera för säkrare sexualbeteende.
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Beträffande

frågor

inför andra är öppna om sin diagom hivpositiva
helt klart att det generellt inte är så. Mycket få upp-

frågan

nos visar studierna
gav att alla i omgivningen
var informerade
om att de var hivpositiva.
Att uppmärksamma
här är vidare att en mycket stor andel, 58 %, av
patienterna
i "Danderydsstudien
" uppgav att ingen i deras omgivning
kände till

Detta rörde främst patienter
att de var hivpositiva.
härkomst.
Studien tyder här på att dessa patienter

utländsk
att berätta

för sin omgivning

än patienter

som var av
har svårare

som var födda och uppvuxna

i

Sverige.
Vid

med

tuberkulospatienter
framgår en mycket
stor
i vad mån man vill eller anser sig kunna berätta för
sin omgivning.
I motsats till de hivpositiva
patienterna
uppgav majori"Tbc-studien"
alla
omgivningen
i
kände
till deras sjukteten, 54 %, i
att
dom. Det skall dock anmärkas att även beträffande
tuberkulos
syntes

jämförelse

skillnad

beträffande

som var av utländsk
om sin diagnos.

patienter
att berätta

härkomst

vara mer återhållsamma

med

informerar
patienterna
om huruvida
framför
sexuella partner om sin hivinfektion
visar både
allt tillfälliga
internationella
och svenska studier att det inte är ovanligt att man avstår
från att berätta om sin infektion.
Det är tydligt
att skyldigheten
att
informera
kan
innebära
flertal
problem
sexuell
och
stora
partner
ett
en
Vad

slutligen

gäller

frågan

tänka sig situationer
då man skulle
kan, enligt studierna,
sexuell
Många
dessa
hivpositiva
partner.
att informera
en
av
har angivit som skäl härför att man är rädd för att bli lämnad ensam och
ett flertal anser att det viktiga är att det är fråga om "säker sex", dvs. att
man inte har oskyddade samlag.

hivpositiva
underlåta

visar studierna rörande personer som inte är hivsmittade
Samtidigt
skall informera
att majoriteten
av dessa personer anser att hivpositiva
De allra flesta synes inte tro
sin partner om att de bär på hivinfektion.
alltid gör detta. Emellertid
i praktiken
är det en förhålatt hivpositiva
landevis stor grupp i Herlitz
studie, 35 % av dem som uppgivit
att de
haft samlag första kvällen utan kondom, som trodde att alla eller nästan
för en sexualpartner.
alla hivpositiva
berättar om sin hivinfektion
Här
över om svaren egentligen mer skall ses som ett
Emellertid
agerandet
det
än som verklig uppfattning.
egna
av
pekar detta på, liksom de studier som visat att de flesta nydiagnosticerade hivpatienter
inte vet om att de haft sexuell kontakt med en hivposiåtgärder som inte enbart riktar in sig
tiv person, behovet av preventiva
kan dock

reflekteras

försvar

personer och deras beteende.
När det gäller osmittades kunskaper om bl.a. hivinfektion
kan konsallmänhetens
undersökningama
visar
kunskaper
tateras att
att
om smittfå som har en felvägarna för hivinfektion
är goda och det är relativt

på hivpositiva

aktig

eller

överdriven

uppfattning

om hur hivinfektion

sprids.

Enligt
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Herlitz
stor risk

frågor
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studie tror ytterst få, 3 %, att de själva löper mycket eller ganska
eller tuberkulos.
för att bli smittade
med hivinfektion
Bara

obetydligt
av klamydia

fler tror de löper mycket
och gonorré.

eller ganska stor risk för att smittas

SOU

1999:51
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15

Hur

bestämmelserna

uppfattas

i

smittskyddslagen

1

l

Inledning

år en viktig fråga hur smittskyddsav smittskyddslagen
påverkar de människor
lagens bestämmelser
som berörs av bestämmelbestämmelser
om bl.a.
serna. I syfte att belysa hur smittskyddslagens
I utvärderingen

undersökningsskyldighet

smittspårning,
tas ställdes

frågor

tén har beställt.
framkommit

i

skyddslagens

bestämmelser.

14 och finns
liksom

15

studierna

intagna

i kap.

och förhållningsregler

studier
om detta i de beteendevetenskapliga
redovisas
sammanfattningsvis
det
följande
I

uppfattning
om de intervjuades
Studierna har närmare redogjorts

som bilagor

14.6 personer

till betänkandet.

Med

uppfatkommitvad som
om smittför i kap.

osmittade

avses

som inte bär på hivinfektion.

till

Inställning

smittskyddslagen

i

allmänhet
Studier

15.2.1

rörande

smittade

personer

106 av 122 tillfrågade
patienatt majoriteten,
bestämmelser
behövdes för kontrollen
ter, ansåg att smittskyddslagens
ansåg att samarbetet och kontakEndast åtta patienter
av tuberkulos.
behandlande
negativt
påverkades
personal
med
terna
av smittskyddsansåg majoriteten,
90 %, av de tillfrålagen. Även i "Klamydiastudien"
framkom

I "Tbc-studien"

gade att det var bra att klamydia reglerades i smittskyddslagen.
till smittskyddslagens
inställning
När det gäller hivpositivas
melser

framkom

enterna

ansåg

bestäm-

patiatt 26 av de 91 tillfrågade
inklusive
påverkade deras livssituation,

i "Danderydsstudien"

att regleringen
beteendet. Merparten

av dessa ansåg att lagen har en negafå av de tillfrågade,
6 av 70 svarande patienter, antill läkaren påverkades
såg dock att relationen
av smittskyddslagens
studien
bestämmelser
I
förhållningsregler.
rörande
var det främst de
det sexuella

tiv påverkan.

Endast

homosexuella/bisexuella

männen

som var

kritiska

till

smittskyddsla-
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Detta kan jämföras
med resultaten
i
gens reglering
av hivinfektion.
"Venhälsestudien"
där 55 % av de tillfrågade
ansåg att smittskyddslagen inte påverkade deras sexuella beteende och 63 % att lagen inte påverkade

i övrigt.

deras livssituation

Av kommentarerna

från dessa pati-

att man bl.a. anser att beteendet styrs av den egna moralfrån
och inte av lagens bestämmelser.
Kommentarerna

enter framgår
uppfattningen

inställda i "Venhälsestudien"
dem som varit negativt
och "Danderydsoch den
studien" har främst rört kritik mot den s.k. informationsplikten
kontrollera
missförhålbehandlande
och
anmäla
skyldighet
läkarens
att
landen

till

ma ifråga

samt patientens

smittskyddsläkaren,
för smittskyddslagens

l5.2.2

Studier

rörande

rädsla

för att själv kom-

tvångsåtgärder.

osmittade

personer

som

varit

riskutsatta
Av

Berglunds

"Hivtestningsenkät"

smittskyddslagstiftningen

svenska

att kännedomen
de föreskrifter
som

framgår
och

om den
gäller för

persopersoner genomgående var hög bland de tillfrågade
inverkan
om smittskyddslagens
nema. I syfte att belysa uppfattningen
till några konpå beteendet fick de tillfrågade
personerna ta ställning

hivpositiva

om lagens effekter.
bestämmelser
gör att jag undviatt "smittskyddslagens
instämde
helt eller delvis
ker att utsätta mig för risken att bli hivpositiv"
32 % av de homosexuella
männen
männen, 44 % av de heterosexuella
kreta påståenden
I påståendet

och 43 % av kvinnorna.
"P.g.a.
I påståendet

smittskyddslagen
sin hivinfektion"

är risken

liten

instämde

att bli smittad
helt eller delvis

av någon som känner till
17 % av de homosexuella
männen
männen, 19 % av de heterosexuella
Övriga svar fördelade sig relativt jämnt mellan
och 34 % av kvinnorna.

och "Ej ta ställning".
16 % av de
instämde
Vidare
22 % av de homosexuella
männen,
och 8 % av kvinnorna
helt eller delvis i att
heterosexuella
männen
bestämmelser
"smittskyddslagens
gör att jag skulle låta bli att hivtesta
"Delvis

avstånd",

"Helt

avstånd"

Emellertid
tog nära
att jag var hivsmittad".
avstånd
från
detta
och
helt
påstående
män
inte
männen uppgav 78 % att smittskyddslagen
av de homosexuella
hindrar dem från att ta reda på om de är smittade om de verkligen
tror
sig kunna vara det. Av dem som instämt i påståendet har många i komtrodde
mig om jag verkligen
60 % av samtliga tillfrågade

mentarer givit uttryck för att de uppfattar bestämmelserna
som hotfulla
bör här uppmärksammas
eller svåra att följa. Emellertid
att samtliga
män som deltog i studien faktiskt hivtestade sig i samband med besvarande av enkäten.
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Däremot
bestämmelser

bestämmelserna

ismittskyddslagen

var det en större andel som trodde att smittskyddslagens
andra människors
benägenhet att testa sig.
påverkade

instämde helt eller delvis i
50 % av männen och 26 % av kvinnorna
bestämmelser
påståendet att "smittskyddslagens
gör att jag tror att andde
trodde
verkligen
att de var hivposira skulle låta bli att testa sig om
tiva".
i "Intervjustudien"
syntes,
personer som intervjuats
smittskyddslagens
undantag, ha relativt liten kännedom
om

De riskutsatta
med något

huvudsakligen
positiva
men uttryckte
i
regleras
lagen.
och skyldigheter
som

bestämmelser

gärder

Allmänhetens

15 .2.3

åsikter

om de åt-

attityder

studien rörande bl.a. allmänhetens
1997 genomförda
I den av Herlitz
kunskaper och attityder till hiv/aids ställdes också några frågor för att
bestämmelser
rörande
belysa beteendeeffektema
av smittskyddslagens

gonorré,

hivinfektion,

Drygt

och tuberkulos.

klamydia

besuppgav att smittskyddslagens
av de tillfrågade
medförde att de älva var extra noga med att skydda sig mot
Hälften
trodde
gonorré och hivinfektion.
av de tillfrågade

hälften

tämmelser

klamydia,

även att människor

sig extra noga mot hivinfektrodde
i smittskyddslagen.
Däremot

skyddade

i allmänhet

på grund av bestämmelserna
och gonorré.
endast en fjärdedel att detta även gällde vid klamydia
människor
i allmänhet skulle avstå från att söka läkarhjälp
Huruvida
trodde 14 % av de tillfrågade
bestämmelser
att
p. g.a. smittskyddslagens
tion

12 % trodde att så var fallet vid
så var fallet när det gäller hivinfektion.
och ll % trodde att så var fallet vid gonorré. Mycket fáav de
klamydia
tillfrågade
uppgav dock att de själva skulle avstå från att söka läkar4 %, som hade
Över 90 %
denna uppfattning
var densamma vid alla tre sjukdomarna.
uppgav vidare att man utan att vänta på kallelse från
av de tillfrågade
själv skulle uppsöka läkare om en f.d. partner medsjukvårdspersonal

hjälp

p.g.a.

smittskyddslagens

bestämmelser.

delat att han/hon hade hivinfektion,
Frågan om smittskyddslagens
läkare

ställdes

gade trodde

också beträffande

att människor

vid

misstanke

tuberkulos.
skulle

eller klamydia.
att uppsöka
8 % av de tillfrå-

på benägenhet
Endast

avstå från att uppsöka läoch endast 3 % att de själva skulle

i allmänhet

om tuberkulos
avstå från att uppsöka läkare.

kare

gonorré
inverkan

Andelen,
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15.3

Särskilt

ismittskyddslagen

och

testning

om
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kontaktspårning
15.3.1

rörande

Studier

smittade

personer

I såväl

"Tbc-studien"
"Danderydsstudien",
som "Klamydiastudien"
ansåg en övervägande majoritet
den
att
som utsatts för risk att ha smittats
eller tuberkulos
skall vara skyldig att låta sig
klamydia
av hivinfektion,
undersökas av läkare.
74 patienter i "Danderydsstudien"
svarade på frågan vad man skall
göra med de personer som trots kallelse inte infinner sig för rådgivning
och hivtest. 9 ansåg att ingen åtgärd borde vidtas, 32 tyckte att polis-

hämtning

skulle

använda

polishjälp

vidtas

som sista utväg, 7 ansåg att man aldrig skulle
och övriga hade lämnat förslag på andra åtgärder.

Dessa handlade

bör erbjudas
om att vederbörande
"hembesök"
bör ske, "övertalning",
men också att
polis" och tvångsåtgärd nämndes också.
svarade

I "Klamydiastudien"
kunde

tänka

alternativ.

sig polishämtning

Däremellan

patienterna
det enligt

spårning

på samma fråga och 86
sista
utväg medan 46 uteslöt detta
som
förslag om åtgärder, likartade dem som

föreslog.

i "Klamydiastudien"

smittskyddslagen

"någon typ av civil-

192 patienter

i "Danderydsstudien"

Av de tillfrågade

metod.

förekom

"motivationssamtal"

föreligger

ansåg 90 % att det var bra att
att bedriva kontakt-

skyldighet

och studien

visar en stor acceptans för kontaktspårning
som
information
ett fåtal patienter uppger sig ha undanhållit
som de haft kontakt med.

Endast

om personer
Resultaten

när det gäller "Danderydsstudien".
är mer svårtolkade
Enligt denna studie var det endast 38 % av 87 svarande patienterdvs.
33 patienter
uppgivit sig ha varit med om kontaktspårning.
Enligt
som
studien förekom både positiva och negativa kommentarer
om hur konför de negativa. Kommentaktspåmingen
upplevdes med viss övervikt
tarerna

hänför

taktspåmingen

sig dock

främst

och belyser

till

i mindre

den personliga

utsträckning

upplevelsen
uppfattningen

av kontill kon-

taktspårning

i sig. I motsats till "Klamydiastudien"
hade ett antal, 14 av
33 personer, undanhållit
information
eller
någon
några kontakter.
om
Även i "Tbc-studien"
resultaten
svåra
dra
slutsatser
från efterär
att
som endast 55 av 122 tillfrågade har svarat på frågan om vad de ansåg

De som besvarade frågan var dock huvudsakligen
om smittspåming.
positiva till att smittspåming
ägde rum och ytterst få hade enligt egen
information
uppgift undanhållit
om någon kontakt.

SOU 1999:51

bestämmelserna

Hur uppfattas

15.3.2

Studier

rörande

osmittade

i smittskyddslagen

som

personer

varit

riskutsatta
Som

i
l5.2.2 ansåg majoriteten
av de tillfrågade
av avsnitt
bestämmelser
smittskyddslagens
inte
"Hivtestningsenkät"
att
Över
att de skulle avstå från att låta sig läkarundersökas.

framgår

Berglunds
medförde

männen som de heterosexu80 % av såväl de homosexuella/bisexuella
ville vidare bli kallade till
männen och över 90 % av kvinnorna
kontakter
i ett kontaktspåmingshade
givits
de
provtagning
som
upp
om
ärende. Endast 9 % av de homosexuella
männen och 7 % av de heteroella

sexuella

männen

ville

inte bli kallade

till provtagning.

86 %
var positiva till kontaktspåming.
av de tillfrågade
heterooch
96
%
samtliga
homosexuella/bisexuella
männen
av
av de
svarade att de skulle medverka vid kontaktsexuella män och kvinnor

Majoriteten

om de befanns vara hivpositiva.
intervjuade
samtliga
att de skulle ha
I "Intervjustudien"
uppgav
också
och
de
ansåg
fritt
att alla uppgivna
testat sig även om valet varit

spårning

skall låta sig undersökas.
De
i ett kontaktspårningsärende
personer
och samtliga uppgav
ställde sig positiva till kontaktspåming
intervjuade
vid kontaktspåming
medverka
att de skulle
vara
om de befanns
dock
tänka
sig att undanhålla
kunde
personer
information
i vissa situationer,
t.ex. angående kontakter
man skäms
över eller om det är fråga om en anonym kontakt utomlands.
Två

hivpositiva.

Särskilt

15.4

om

skyldigheten

att

följa

förhållningsregler
ställts på olika sätt
som berört förhållningsregler
i vad mån man
i vad mån man erhållit förhållningsregler,
inverkan
och
förhållningsreglemas
avser att följa förhållningsreglema
till läkaren.
på relationen
I "Klamydiastudien"
uppgav 96 % att de fått råd om hur man skulle
I studierna

har frågor

bl.a. avseende

förhålla

sig tills klamydiainfektionen

ställdes

i "Venhälsestudien"

förhållningsregler

läkt. I "Danderydsstudien"

uppgav
och i "Tbc-studien"

frågan

82 % av de svarande att de fått
uppgav 68 % av de tillfrågade

Det skall här anmärkas
att
att de fått förhållningsregler.
de
i "Tbc-studien"
patienterna
att
13 % av de tillfrågade
uppgav
inte
säkra.
övriga
förhållningsregler,
inte hade fått några
var
"Klamydiastudien"
I såväl
var majoriteten
som "The-studien"

patienterna
endast

positivt

inställda

till

att

förhållningsregler

meddelats.

90 %

av

de
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för

avsikt

att

följa

förhållningsreglema.
Som

framgår

av avsnitt 15.2.1 var det mycket få av de tillfrågade
patienterna
i "Danderydsstudien"
som ansåg att relationen
till läkaren
påverkades
smittskyddslagens
bestämmelser
rörande
av
förhållningsregler.
I både "Venhälsestudien"
och "Danderydsstudien"

hivpositiva

ansåg

majoriteten

sexuella

att

problem.

handlade

de kunde

Kommentarer

bl.a.

rädsla

om
att

smittskyddsläkaren

tala med sin läkare om eventuella
från dem som hade avvikande
åsikter
för
läkaren
skall
meddela
att

har problem
och några beskyllde
för att vara smittskyddslagens
förlängda arm.
När det gäller hivinfektion
har uppmärksamheten
främst riktats mot
skyldigheten
informera
tänkt
sexualpartner
att alltid
en
om sin
hivinfektion.
Som framgår av avsnitt 15.2.1 är det frågan om den s.k.

patienten

vårdpersonalen

inforrnationsplikten

och läkarens

negativa
sin

som främst
smittskyddslagens

till

diagnos

och

i vad

hivpositiva

kritiserats

har närmare
"Venhälsestudien"
framgår

och

frågan

om sin hivinfektion
dock olika situationer

beskrev

sin hivinfektion

se

närmare

vidare

att de tillfrågade
sexuella kontakter.
I

det

tillfrågade
skall

i Berglunds

att 45 % av dem som besvarat
tänka sig att frångå att
vid en sexuell förbindelse.
Övriga 55 %
där de skulle undvika att informera
om

avsnitt

i studierna

sammanhanget

här

dock
inte

inforrnationsplikten

om

informera

anmälningsskyldighet

vid brott mot
dem
uppgivit
sig vara
av
som
bestämmelser.
Frågor om öppenhet om
mån s.k. säkrare sexualtekniker
används av
behandlats
i kap. 14. Av "Danderydsstudien"

förhållningsregler

kunde

14.5.4.

skall

framgår

l4.5.2

få "oskyddade"

beaktas

"Hivtestningsenkät"

informera
en sexuell
homosexuella/bisexuella

I avsnitt

säger sig ha mycket

att majoriteten
av de
ansåg att en hivpositiv
alltid

nämligen
67 % av
om sin hivsmitta,
88
%
de
heterosexuella
männen,
av
Även i "Intervjustudien"
männen och 94 % av kvinnorna.
ansåg alla
har en skyldighet
utom två intervjuade
att den hivpositiva
att informera
de

en sexuell

kontakt

kontakt.

15.5

Sammanfattande

kommentarer

Smittskyddslagen

har i den allmänna

särskilt

dess tillämpning

vad gäller

påpekats

bestämmelser
vissa

varit

föremål

för kritik,

Som inledningsvis

är vid utvärderingen

människor,
har

debatten

vid hivinfektion.

av smittskyddslagen
en viktig fråga hur
osmittade,
påverkas
som
av lagens
och hur de uppfattar dessa. I syfte att belysa dessa frågor

såväl
studier

smittade

genomförts

under

1997.

Några

förhållanden

bör

Hur uppfattas bestämmelserna
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ismittskyddslagen

Även
vid tolkning
om det har
av resultaten.
har
i
de
olika
studierna
frågeställningar
likartade
få
att
hållna
och
ibland
allmänt
varit
viss del ställts på olika sätt
beaktas

inledningsvis
eftersträvats

frågorna

till
det inte är helt lätt att jämföra svaren. Det skall vidare beaktas att
är dessa inte helt
när det gäller t.ex. frågor om förhållningsregler
eftersom förhållningsreglema
mellan de olika sjukdomarna
jämförbara
varför

Det är vidare så att
ser olika ut beroende på sjukdomen.
om lagen,
av den svarandes kunskaper
svaren torde vara beroende
torde studierna sammantaget
vilket är svårt att analysera. Emellertid
ge
och
uppfattas
smittskyddslagen
bestämmelser
i
hur
vissa
en god bild av
den har på dem som berörs.
vilken inverkan

i vissa

delar

pekar
Resultaten
av kommittén
av de studier som bl.a. genomförts
till smittskyddslagen,
även bland dem
på en allmän positiv inställning
"Tbc-studien"
"Klamydiastudien"
såväl
I
smittats.
som
som
lagen
majoritet
är befogad
framkommer
att en övervägande
anser att
Även
bland
hivpositiva
patienter
sjukdomar.
vid
dessa
synes
till lagen, även om det bland dessa
ha en positiv inställning
homosexuella
bland
män, förekommer
särskilt
patienter,
mer kritik än
och bland dem
eller tuberkulos
bland dem som smittats av klamydia
som deltagit i studierna rörande osmittade personer.
riskbeteende
tas delvis upp i
I vad mån lagen påverkar människors
aktuellt
kapitel
redovisats
i
är det av
kap. 14. Av de resultat
som

majoriteten

intresse

att

att

notera

"Danderydsstudien"

av de
"Venhälsestudien"

majoriteten

som
bestämmelser

smittskyddslagens

påverkade

såväl

i

hivpositiva

ansåg

inte

att

livssituation,

deras

som avses härmed är visserligen
i den mån sådana har lämnats, tyder på
svårtolkat
men kommentarerna,
som ett hot
att man i de flesta fall inte uppfattar lagens bestämmelser
homosexuella
män,
huvudsakligen
dem,
Av
livsföringen.
den
mot
egna
det sexuella

inklusive

Vad

beteendet.

som sagt att lagen har inverkat
framhållit
lagens negativa inverkan

anmälningsskyldighet
resultaten

enligt

på huruvida

inverkan
verkar

tyda

ifrågasätta

att

beteenden
studier

synes
rörande

skulle
ha en relativt
stor
sig för risk att smittas. Särskilt
till lagens effekter i detta avseende.

lagen

utsätter

ha en stor tilltro
Det finns skäl att
bör dessa resultat tas med stor försiktighet.
har. Bl.a.
i allmänhet
vilka kunskaper om lagen människor

allmänheten

Emellertid

på

människor

flertalet

av den s.k.
läkarens
om

effekterna

personers
och Herlitz

"Hivtestningsenkäten"

attityder

allmänhetens

och då främst

på osmittade

lagens inverkan

har

livssituation

bestämmelser
lagens
samt
och om tvångsâtgärder.

infonnationsplikten
Beträffande

på deras

den svenska

sexualvanestudien
risk

pekar

på att många människor
överförbara
sexuellt
t.ex.
av
kontakter.
I
med tillfälliga

vidare

faktiskt
sig
att smittas
utsätter
samlag
oskyddade
sjukdomar
genom
för
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"Hivtestningsenkäten"
lagens bestämmelser

har de deltagande visserligen god kännedom
om
får beaktas att dessa personer sökt
men samtidigt
sig till mottagningen
för att testa sig för hivinfektion,
vilket kan tyda på
att de varit utsatta för smittrisk.
Frågor
smittskyddslagens
inverkan
på
relationen
till
om
behandlande
och

läkare

har tagits

"Danderydsstudien"
upp i "Tbc-studien",
Främst har frågorna rört bestämmelserna
om
kan därvid konstateras
att det såväl i "Tbc-

"Venhälsestudien".

förhållningsregler.

Det

studien"

få som ansåg att
som i "Danderydsstudien"
var ytterst
påverkades
Överlag har en majoritet
negativt.
av de
deltagande i de olika studierna, oavsett sjukdom, varit positivt inställda
till att Förhållningsregler
meddelas.
Emellertid
syns en klar skillnad
mellan de hivpositiva
och de som smittats av tuberkulos
patienterna
eller klamydia.
Fler hivpositiva
patienter
inställda
till
var negativt
relationen

förhållningsreglema,

främst

de

homosexuella

Även

männen.

om
ansåg att de kunde
tala med sin läkare om eventuella
sexuella problem farms det ett flertal
patienter
uttryckte
rädsla
för
skulle
meddela
att läkaren
som
smittskyddsläkaren
patienten
hade
problem
följa
att
om

majoriteten

bland

patienterna

förhållningsreglema.
inforrnationsplikten.
sexualpartner

hivpositiva

Det

största

kritiken

är tydligt

har

väckts

mot den
att informera

att skyldigheten

att

enligt

stora problem för individen
studierna,
tänka sig situationer

informera

rörande

en sexualpartner.
inte är hivsmittade

s.k.

en
och ett flertal
då man skulle

kan innebära
kan,

underlåta

Den

i "Danderydsstudien"

Samtidigt

visar

studierna

att majoriteten
personer
som
av dessa
skall informera
sin partner om att de bär
personer anser att hivpositiva
på hivinfektion.
Beträffande
dessa frågor se vidare kap. 14.
Den allmänna
uppfattningen
i Sverige om testning, rådgivning
och
den kontaktspåming
som sker efter positivt resultat är att det fungerar
väl,

mycket

rådgivning

sjukvårdssystem
p.g.a. ett utbyggt
både före och efter testning
och

omhändertagande
kontaktspåming
smittade

klamydia
reda

på

smittade
individer.
av
som metod är väl förankrad

som osmittade
eller tuberkulos.
att

de

varit

"Hivtestningsenkäten"
läkarundersökning
om

med
ett

bra

möjlighet

till

psykosocialt

Studierna

visar

att

hos majoriteten

av såväl
hivinfektion,

oavsett om det rör
personer
De allra flesta tillfrågade
tycks också vilja få
för
risk
utsatta
smittas.
I
att
t.ex.
ville
de

nästan
uppgivits

samtliga
sexuell

bli

kallade
kontakt

till
till

som
en
kan konstateras
kan
att kontaktspåming
person. Samtidigt
vara svår för vissa personer och att inte alla är positiva till att detta äger
visar t.ex. att
rum. Såväl "Klamydiastudien"
som "Danderydsstudien"
vissa av patienterna
undanhållit
information
sexuella
kontakter
vid
om

hivpositiv
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kontaktspårning,

främst

bland

de

hivpositiva

i smittskyddslagen

patienterna

271

i

"Danderydsstudien".
liten
uppmärksammas
att det är en anmärkningsvärt
ha
varit
sig
"Danderydsstudien"
i
säger
som
grupp
Det är svårt att veta vad som ligger bakom
med om kontaktspårning.
endast ägt rum i så liten
detta. Det är inte troligt att kontaktspårning
utsträckning
som svaren tyder på. Detta kan i stället vara ett uttryck för
Här bör också
bland

de tillfrågade

ägt rum på ett sådant sätt att patienten inte själv
enligt lagen ägt rum eller att den
kontaktspårning
om att
förträngt
anledningar
ägt rum.
att kontaktspårning
tillfrågade
av olika
i studierna har vidare ansett att den
Majoriteten
av de tillfrågade
hivinfektion
skall vara skyldig att
som utsatts för risk att ha smittats av
oavsett
Det synes också vara ytterst få människorlåta sig undersökas.
medför
smittskyddslagen
i
bestämmelserna
att
sjukdom
att
- som anser
de skulle underlåta att uppsöka läkare om de trodde att de hade smittats.
att kontaktspåmingen

varit

medveten

underlåter
att andra människor
man i högre utsträckning
Motsvarande
bestämmelser.
smittskyddslagens
läkare
att uppsöka
p.g.a.
agerandet och vad man tror om
dislcrepans mellan det egna fönnodade
vid
testning
återkommer
när det gäller anonym
andras
agerande

Däremot

tror

del av de
trodde
I "Hivtestningsenkäten"
en mindre
inte gavs
möjlighet
från
testning
avstå
skulle
de
själva
tillfrågade
att
om
skulle
avstå
trodde
andra
andel
att
till anonym testning medan en större
vid sådant förhållande.
från hivtestning

hivinfektion.

üuzheçg,z
tr
nl ,_
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l 6

l

Smittskyddsorganisationen

1

Inledning

I kapitlet

den

enligt

utvärderat

ändamålsenlighet.

smittskyddsorganisationens

nuvarande

i
att avse smittskyddsorganisationen
nivå, dvs. kommuregional och nationell

har begränsats

snäv bemärkelse

uppdrag

har på kommitténs

Statskontoret

smittskyddslagen.
Utvärderingen

samt

frågor

hos

organisationen
bl.a.

om ansvars- och uppgiftstördelningen
smittskyddet
aktörerna
inom
de centrala

behandlas

på lokal,

till

och SmittSocialstyrelsen
med smittskyddsläkama,
nerna, landstingen
har redovisats
i Statskontorets
Utvärderingen
SMI.
skyddsinstitutet
organisation".
I tillämpliga
"Smittskyddsarbetets
1998:25
rapport
nr

Frågor
vid denna utvärdering.
här vad som framkommit
dock
behandlas
smittskyddsarbetet
som hänför sig till det kommunala
för och finansiekostnaderna
redovisas
Härutöver
särskilt
i kap.

delar redovisas

i kap. 18. Här skall också anmärkas att de
av organisationen
för smittskyddet.
uppgifter
betydelsefulla
mycket
enskilda läkarna har
inte särskilt här utan tas upp i samband med
Deras arbete redovisas
redovisning
som åvilar dem bl.a. i kap. 5 och
av de olika uppgifterna

ringen

kap. 6.
utvärdering

Statskontorets
september
nom
tillställdes

för utvärderingen

1998. Underlaget

intervjuer

med olika

samtliga

företrädare

och samverkan

organisation,

genomfördes

en intervjustudie

under

perioden

har inhämtats

för berörda

smittskyddsläkare

verksamhet

kommuner.

genomfördes

myndigheter.

aprilbl.a.

geVidare

en enkät med frågor om bl.a.
med andra aktörer. Härutöver

med företrädare

för ett urval

av landets
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och

Landstinget

l 6.2.

smittskyddsläkarna

Allmänt

l

Landstinget
undantag

är enligt

Smittskyddslagen

för objektinriktade

som åvilar
I varje

de enskilda

landsting

åtgärder

läkarna
skall

huvudman
för smittskyddet
med
och för sådana konkreta åtgärder

enligt smittskyddslagens
6 § smittskyddslagen

enligt

bestämmelser.
finnas

en smittden
nämnd
inom
landstinget
utses
ledutövar
som
av
som
hälsooch
sjukvården.
I
frågor
inte
gäller
myndighetsutav
som
skall smittskyddsläkaren
verka under nämnden.
Detta innebär

skyddsläkare
ningen
övning

enligt

förarbetena

har det övergripande
att landstinget
ansvaret för att
planeras och organiseras
samt avgör vilka resurser som
skall avsättas för verksamheten.
Den direkta ledningen av smittskyddsarbetet, verksamhetsplanering
och organisation
i
av smittskyddsarbetet

smittskyddet

detalj ligger

däremot

på smittskyddsläkaren.
innehåller,

Smittskyddslagen
skyddsläkaren,

bestämmelserna
om smitthur
smittskyddet
inom landstinget
om
kan således själva bestämma
Landstingen
hur

skall vara organiserat.
skall organiseras
smittskyddet
Vad

utöver

inte några regler

under smittskyddsläkarens

ledning.

i smittskyddslagen
gäller också komsom sägs om landsting
i
till
och
landsting. Fram
med utgången av 1998
som inte ingår

muner
fanns 23 landsting

och 3 s.k. landstingsfria
kommuner
Malmö,
Göteborg och Gotland med ansvar för hälso- och sjukvård. Antalet smittskyddsenheter
för Statskontorets
enkät till smittvar vid tidpunkten
skyddsläkarna
emellertid
endast 24. Anledningen
härtill var att Malmöhus läns

och Malmö

landsting

smittskyddsverksamheten
smittskyddsenhetema

stad hade

funktion
för
en gemensam
1981 och att en sammanslagning
av
vid Göteborgs kommun och Bohus läns landsting
sedan

ägt rum den l juli 1996. Fr.o.m. 1999 har landstingsindelningen
ändrats
på så sätt att Malmöhus
läns landsting och Kristianstad
läns landsting

sammanlagts

landsting,
manlagts

till

Skåne

läns landsting

Älvsborgs läns landsting
till

Västra

Götalands

och Göteborgs

och Skaraborgs

läns landsting.

och Bohus

läns landsting

tidpunkt

samhar

också

utgör

behörighetskrav

för

Vid

samma
Malmö
och Göteborg
vilka
trätt in i de nya landstingen,
regioner; Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

l6.2.2

Smittskyddsläkarens

I smittskyddslagen

föreskrivs

smittskyddsläkaren.

Enligt

ra fråga

om en läkare.

Vidare

organisation

inte några

förarbetena

läns

särskilda

följer

förutsätts

av namnet att det skall vaatt endast sådan läkare utses
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kunskaper
som har tillräckliga
virologi.
eller i klinisk
riologi
Skälet

ett landsting.
vinster

som

övergripande
skulle

kunna

härtill

i klinisk bakteom infektionssjukdomar,
kan utses i
Endast en smittskyddsläkare
mycket
propositionen
enligt
att
är
av de

och ansvaret
genom att beslutsfattandet
samlas hos smittskyddsläkaren
smittskyddsarbetet
inte något hinder
Det finns emellertid
gå förlorat.

uppnås

delegerar

smittskyddsläkaren

uppgifter

som
knyts

åvilar

honom

för

det

annars
mot att
till läkare

till honom. Den myndigoch annan personal som organisatoriskt
enligt smittskyddspå smittskyddsläkaren
hetsutövning
som ankommer
personligen
endast utövas av smittskyddsläkaren
lagen får emellertid
eller av hans ersättare när han själv är förhindrad.
förenar sin smittskyddsNågot hinder mot att smittskyddsläkaren
finns inte. I proposiläkartj änst med arbete vid t.ex. en infektionsklinik
kunde uppstå till följd härav men tillatt olägenheter
ställa upp hinför
finnas
att i smittskyddslagen
räckliga skäl ansågs inte
förutsatte
Departementschefen
att smittder mot en sådan ordning.
i de flesta landsting skulle innebära en heltidstj änst.
skyddsläkartjänsten
noterades

tionen

framgår dock att flera smittskyddsläkare
Vården. Hälften av
läkare
inom den ordinarie
även är verksamma
som
arbetade deltid som smittskyddsläkare,
smittskyddsläkarna
varav en
80 %, sex 75 % och fem 50 %.
i landstingsorganisationen
placering
Vad avser smittskyddsenhetens
i fem fall var knutet till
smittskyddsarbetet
framgår av utvärderingen
att
och i
laboratorium
i två fall till ett bakteriologiskt
en infektionsklinik,
I ett av dessa fall, Gotlands kommun,
ett fall till en hygienavdelning.
18 enheter
samtliga
till
knutet
tre alternativ.
var smittskyddsarbetet
kunde
här
Det
t.ex. vara fråga
uppgavs vara organiserade på annat sätt.
utgjorde en egen basenhet, att den ingick
om att Smittskyddsenheten
samlokaliserad
med sjukhushygien.
som ett stabsorgan eller att den var
uppgick omräknat
smittskyddsläkarorganisationen
i
tjänster
Antalet

Av

utvärdering

Statskontorets

i heltidstjänster

till

sammanlagt

93 tjänster,

vilka

upprätthölls

av 116
organi-

Den övriga
24 av de anställda var smittskyddsläkare.
Vid sju av
skilde sig stort mellan de olika smittskyddsläkama.
däribland
enheterna i de tre storstadsområdena,
smittskyddsenhetema,
Heltidstjänster
smittskyddsläkare.
fanns biträdande
som biträdande

anställda.
sationen

smittskyddsläkare

förekom

endast

vid

storstadsområdenas

enheter.

hade ersmittskyddsläkare,
som saknade biträdande
anställningsförhâlnågot
hade
inte
ersättaren
men
fanns totalt 40 sjuksköterskor
Vidare
smittskyddsenheten.

Smittskyddsläkare,
sättare
lande

vid

frånvaro

vid
Bland dessa var det
uppgifter.
samt 28 anställda med administrativa
Vid vissa
på deltid vid Smittskyddsenheten.
Vanligt med tjänstgöring
förekom även andra yrkeskategoenheter, främst i storstadsornrådena,
rier,

se nedan.
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i

anställda.

smittskyddsenheternas
Störst

storstadsregionerna.

läns landsting

hade tjugotvå

varierade

personalresurser

smitt-

i

Stock-

Smittskyddsläkaren

anställda,

mel-

hade

däribland

en smittskyddsläkare, tre biträdande
smittskyddsläkare,
sjuksköterskor,
sex
en sociooch
psykolog
jurist.
Vid
Smittskyddsenheten
i Göteborgs
nom, en
en
fanns en smittskyddsläkare,
stad/Bohuslandstinget
två deltidstjänstgörande smittskyddsläkare,
fyra sjuksköterskor
som tillsammans upprätthöll

2,8 tjänster,

en anställd med administrativa
Smittskyddsenheten
i Malmöhus
läns

sulent.

smittskyddsläkare,

landsting

och en konbestod av en

smittskyddsläkare,

två sjukskötersoch en anställd med administrativa
uppgifter.
Övriga
hade mellan två och fem anställda.

kor,

en socionom
smittskyddsenheter
Variationer

biträdande

två

uppgifter

i de olika

att det föreligger

smittskyddsenheternas

skillnader

när det gäller

resurser beror bl.a. på
invånarantal
i de olika lands-

tingen.

För närmare uppgifter om landstingens resursanvändning
hänvitill
där
kap.
18
smittskyddsorganisationens
kostnader
behandlas.
sas
Vidare fanns s.k. kontaktläkare
i varje kommun
i tio landsting och

vid varje

vårdcentral

organisation"
Isex

i fem landsting.

I sex landsting uppgavs att "annan
vid varje primärvårdsornråde.

fanns,

landsting

t.ex. kontaktläkare
saknades kontaktläkare

s.k. kontaktläkare

har till

uppgift

med

att lokalt

smittskyddsansvar.

biträda

Dessa

Smittskyddsläkaren

i

hans arbete.

16.2.3

Närmare

smittskyddsläkarens

om

Smittskyddsläkaren

uppgifter

har enligt

smittskyddslagen
ett flertal uppgifter
av
De allmänna och grundlägart och av myndighetskaraktär.
gande uppgifterna
behandlas i 7 § smittskyddslagen.
De myndighetsut-

både allmän

Övande uppgifterna

ningsregler

berörts

nännare

består bl.a. i att pröva och ändra meddelade förhållDessa uppgifter
har
om vissa tvångsåtgärder.

och besluta
i kap.

7 och

för smittskyddsläkarens
och för dennes

skyddets

allmänna

samverkan

I det följande

uppgifter

och samarbete

enligt

redogörs

därför

främst

7 § smittskyddslagen

med andra aktörer

på smitt-

område.

Smittskyddsläkaren
organisera

och

leda

riktlinjerna

för

och

har

enligt

smittskyddet.
anslår

medel

7 § smittskyddslagen

Landstinget
till

att planera,

drar

som nämnts
smittskyddsverksamheten.

upp
Den

uppgift

på smittskyddsläkaren
är att mer i detalj planera
som ankommer
och organisera
verksamheten
liksom att ha den direkta ledningen
över
smittskyddsarbetet.
I förarbetena
härvid
bl.a.
smittskyddsatt
anges

läkaren

vid en epidemisk

spridning

av smitta

har att ta ledningen

över
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Någon direktivrätt
mot t.ex. miljö- och
eller läkare har han dock inte. Smittskyddsläkaren

smittskyddsarbetet.

det samlade

hälsoskyddsnämnder
skall

verka

vidare

olika
att samordna
bedömningsgrunoch att verka för gemensamma
skall han verka för att förehandlande. Härutöver

främst

innefattar

Detta

smittskyddsornrådet
der och ett enhetligt
arbetet

kring

till

tion

landsting
skriver
Det

Smittskyddsläkaren

förebyggande

arbetet

syfte att hindra spridning
uppgift
En ytterligare

handlingsplaner

också

s.k. STD-grupper.

i "STRAMA-grupper"

fade

inforrnationsbehov
ningar.

Nästan

för preventivt
Alla

landets

som

har

till

bakterier.

följa
är att fortlöpande
Övervakning av de anmälningspliktiga
bygger på de anmälningar
av inträf-

i smittskyddslagen
sjukdomsfall
som behandlande

sjukdomarna

andra.

med

i samarbete

särskilda

av antibiotikaresistenta
för smittskyddsläkaren

i landstinget.

smittskyddsläget

utföras

även

vidare

deltar

smittskyddsenheter

tidningar

också

hör

härpå är till exempel
I ett flertal län finns

hivarbete.

och ger ut tidskrifter.
upprättandet
av epidemiplaner.

i lokala

kan

är

och informa-

ges på olika sätt. I många
i tv och radio. Det förekommer
informationsbroschyrer,
producerar

Informationen

framträder

åtgärder

är upplysning

kan

allmänheten.

förebyggande

Exempel

exempel

Andra

vaccinationer.

åtgärder

på förebyggande

exempel

Ett

Smittskyddsläkaren
att
för publicering
artiklar

också
Till

vidtas.

åtgärder

byggande

av smittskyddet.
aktörers
verksamhet
på

likformighet

och

samordning

för

läkare

gör.

Smittskyddsläkarens

i stor utsträckning
genom dessa anmälfår emellertid,
enligt Statskontoalla smittskyddsläkare

tillgodoses

sjukdomar även på annat sätt t.ex. genom
ret, rapporter
om smittsamma
inom hälso- och sjukvården, labopersonal
från
meddelanden
muntliga
från enskilda.
Det
och uppgifter
mediainformation
ratorierapporter,
inforäven att skolor, daghem och frivilligorganisationer
har också möjlighet
Smittskyddsläkaren
att i
smittskyddsläkaren.
merar
smittskyddslagen
§
bestämmelsen
i
8
stöd
med
enskilda fall
uppav
inom miljönämnder som fullgör uppgifter
från kommunala
lysningar
och hälsoskyddsområdet
samt från läkare och andra som är verksamma
förekommer

inom

hälso-

uppgifter

sina
om han behöver det for att fullgöra
arbete ingår
I Smittskyddsläkarens
smittskyddslagen.
influensa,
övervaka smittskyddsläget
t.ex. beträffande

och sjukvården

enligt

även att i övrigt

bakterier,

antibiotikaresistenta

nitetsläget

difteri,

avseende

Smittskyddsläkaren
fullgör

uppgifter

inom

vaccinationstäclming

stelkramp

skall

miljö-

också
och

i skolan

och immu-

och polio.

hjälpa

kommunala

hälsoskyddsområdet,

nämnder
läkare

som
och

i deras smittskyddsarbete.
andra som är verksamma
inom smittskyddet
framhålls
I förarbetena
att det är av stor vikt att smittskyddsläkaren,
biträder andra som är verksamma
som besitter sakkunskap på området,
och att den som behöver hjälp i sitt smittskyddsinom smittskyddet
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arbete har rätt att få sådan av smittskyddsläkaren.
Att undervisa berörd
och sjukvårdspersonal
samt hälsoskyddspersonal
i smittskyddsfrågor är en annan uppgift för smittskyddsläkaren.
Undervisning
av och
information
till ovannämnda
yrkesutövare
kan ges på olika sätt t.ex.
hälso-

genom telefonrådgivning,
märvården
och anordnande

föreläsningar

i olika frågor, besök i priutbildningsdagar.
De flesta smittskyddsav
läkare ger dessutom med viss regelbundenhet
ut informationsblad
som
distribueras
till vårdcentraler,
infektionsmottagningar
m.fl. Enligt Statskontorets rapport har samtliga smittskyddsläkare
medverkat
i undervis-

ning

och nästan alla i undervisning
av hälso- och sjukvårdspersonal
av
hälsoskyddspersonal.
Vidare har de, bortsett från några få smittskyddsläkare, medverkat
i undervisning
av annan personal, bl.a. polis, räddningstjänst,
kriminalvård,
socialtjänst,
daghemspersonal
och personal
inom

livsmedelshanteringen.

Smittskyddsläkaren

skall

också lämna

i smittskyddsfrågor.

ningar

skyddsläkaren

lämna

Enligt

enskilda

allmänheten

denna

information

råd och upplys-

bestämmelse

skall

i smittskyddsfrågor.

smittOftast

är det den enskilde

till kontakten.
Smittskyddsläkarens
som tar initiativ
information
till
krets
faller
egentligen
in under
att ge
en större
bestämmelsen
åtgärder. Slutligen skall smittskyddsom förebyggande
läkaren även i övrigt verka för ett effektivt smittskydd.
Bestämmelsen

uppgift

innebär

åliggande
ett generellt
att även på annat
verka för ett effektivt
smittskydd.

beskrivits

l6.2.4
Ett

sätt än som

ovan

Samverkan

effektivt

smittskydd

I smittskyddslagen

ställer

krav

samarbete

och

samordning.

har därför

tagits in en bestämmelse,
12
vari förebl.a. att smittskyddsläkarna
och de kommunala
nämnderna
skall
samverka med varandra och med myndigheter,
behandlande
läkare och
andra som bedriver verksamhet
av betydelse för smittskyddet.
skrivs

När det gäller
om smittskyddet
nät omfattande.
behandlande
SMI.
klinik
ratorier

var enligt
Kontaktema

läkare,

Vad

hade alla

smittskyddsläkarnas

närmare

Statskontoret

vecka.

med andra aktörer

smittskyddsläkamas

in-

kontakt-

var generellt tätast med infektionskliniker,
laboratorier,
mikrobiologiska
sjukhushygien
och
med lokala eller regionala
gällde kontakter
organ

smittskyddsläkarenhetema

varje

kontakter

Med

behandlande

hade 21 respektive

20 enheter

utom en kontakt med infektionsläkare och mikrobiologiska
labokontakt

varje

vecka.

Drygt

hälf-

ten av enheterna 14
dvs. kontakt varuppgav samma kontaktfrekvens,
vecka, när det gällde sjukhushygien,
nio enheter när det gällde miljö-
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såvitt

och åtta enheter

och hälsoskyddskontor

gällde kontaktläkare

och

månad;

unghälso-

distriktssköterskor.

följande

framförallt

Med

domsmottagningar,

Sporadiska

kor.

i första

miljöskydd

länsstyrelsens

ringskassa,

och flyktingrnottagning.

myndig-

med nationella

i kontakterna

gäller frekvensen

Vad härefter

försäk-

allmän

socialtjänsten,

kanslier,

och

miljö-

gånger per år", gällde
lokal polismyndighet,

beredskapsplanering,

civilbefálhavarens

miloläkare,

varje

och distriktssköters-

"några

dvs. kontakter

kontakter,
landstingets

hand

kontakt

länsveterinärer,

"STD-mottagningar"

vid

kuratorer

skyddskontor,

förekom

organ
media,

lokala

den tätaste
Med SMI förekom
följande.
av rapporten
institutet
med
ha
kontakt
sig
kontakten.
16 smittskyddsenheter
uppgav
med
kontakt
varje vecka medan övriga enheter angav att man hade
hade två enheter
institutet
varje månad. När det gäller Socialstyrelsen

framgår

heter

kontakt
kontakt

kontakt

13 enheter

vecka,

varje

gånger per
med Folkhälsoinstitutet,

några

kontakterna

anstalt

närrnedicinska

varje

år. övervägande

10 enheter

och

månad

antalet

enheter

angav att
Statens Veteri-

Jordbruksverket,

ägde rum några gånger per

och Livsmedelsverket

ar.
var den angivna kontaktockså ett uttryck för hur angelägna kontakterna
frekvensen
var för arkunde variera över tiden
dock att kontaktmönstret
betet. Det framhölls
ibland kunde utnyttjas dagligen.
och att aktörer som sällan kontaktades
ansågs kontakterna
Med vissa aktörer som t.ex. Livsmedelsverket
anmed
gällde även kontakten
Detta förhållande
gelägna när de förekom.
samarbete kunde ske i
med vilken
vid länsstyrelsen,
länsveterinären

smittskyddsläkare

flertalet

Enligt

75

%

sjukdomar hos djur. Eneller smittsamma
som rörde livsmedel
skall länsstylänsstyrelseinstruktion
med
1258
1997:
ligt förordningen
bl.a.
inom sakområinom ett antal sakornråden,
relsen ha länsexperter
frågor

det för

livsmedelskontroll,

Samråd

med

mellan

Särskilt

Skolhälsovård
till

angavs

fungera.

aktörerna

samarbetet.

Vidare

frågor.

veterinära

Statskontorets

Statskontorets

rapport

ske i

kommunernas

Frågor

handlades

läkare,

täta kontakter

infek-

hälsoskydd

och

snabbt och praktiskt

och

laboratorier

i allmänhet

utvärdering

miljö-

på smitt-

aktörer

med behandlande

kontaktnät
ett omfattande
närhet
lokalmässig
möjliggjorde

ker och bakteriologiska
den vid hot.

enligt

kontakterna

primärvård,

tionskliniker,
heten

väl

enligt

som konkreta frågor.
och andra
smittskyddsläkaren

fungerade

skyddsornrådet
bra.

kunde

strategiska

såväl övergripande
Samarbetet

och allmänna

djurskydd

länsveterinären

ansågs
till

och

och närunderlätta

infektionsklini-

och snabba ingripan-

279

280

Smittslçyddsorganisationen

16.3

SOU 1999:51

Särskilt

huvudmannaskapet
smittskyddsläkarorganisationen
om

för

I Statskontorets

uppdrag har också ingått att utvärdera smittskyddsläkatill landstinget bl.a. genom att belysa för- och nackrens förhållande
delar med att ha smittskyddsläkaren
inordnad
i landstingsorganisatioI
enkäten
till
smittskyddsläkama
därför
ingick
frågor om för- och
nen.
nackdelar

med

ett landstingskommunalt

för smittskyddsläkama.

mannaskap

smittskyddsläkama.
delar

med

Samtliga

nuvarande

några fördelar
De fördelar

svarande

ett statligt huvudbesvarades av 23 av

smittskyddsläkare

huvudmannaskap.

Drygt

uppgav försåg inte
en tredjedel

med ett statligt huvudmannaskap.
med nuvarande
huvudmannaskap

manfattningsvis

följande.

inom samma organisation
detta leder till ett smidigt
att Smittskyddsenheten
tar kommunikationen,
läkare, kliniker
och

samtidigt

respektive

Dessa frågor

är kliniskt

som angavs var samverka
att det var viktigt
att
del
medaktörema
eftersom
som en stor
av
och bra samarbete. Det ansågs vara en fördel
Det framhölls

är en del av sjukvården
insynen och samverkan
laboratorier.

Eftersom

verksamma

uppfattades

eftersom
med bl.a.

många

detta underlätbehandlande

smittskyddsläkare

tillhörigheten

som naturså
viktigt
olika
funktioner
många
att
vara
hölls
möjligt
inom
landstinget
med
till
hänsyn
att detta
som
samman
underlättar
då
det
samordningen,
gäller
hygienuppgifter.
t.ex.
En annan
fördel som angavs med nuvarande
huvudmannaskap
var närheten till
den medicinska
kompetensen.
Närhet till landstingets
ledande tjänste-

lig.

Det

framfördes

också

män och förtroendevalda
att få gehör för
uppgavs ge goda möjligheter
verksamheten
medföra
korta
beslutsvägar
och
mindre byråkrati.
samt
Ytterligare
en fördel med nuvarande huvudmannaskap uppgavs vara att
det underlättar

rekrytering

möjligheter

fortbildning

till

Nackdelar

av personal till
och utveckling.

smittskyddet

och ger bättre

med nuvarande

huvudmannaskap
uppgavs sammanfattDen dubbla roll som smittskyddsläkaren
har i
vara följande.
många landsting genom att vara både behandlande
läkare och myndighetsperson framfördes
att det kan
vara en nackdel. Vidare framfördes
svårt
hävda
oväld
och
integritet
i
liten
och att
att
organisation
vara
en
ningsvis

verksamheten
skiftande

blir

beroende

majoriteter

huvudmannaskap

inom

av politiska
landstinget.

beslut,
Vidare

som kan variera med
angavs att nuvarande

medför

mellan
smittskyddsenhestora variationer
gäller resurser,
arbetssätt
och arbetsinnehåll.
Ytterligare
en nackdel angavs vara att de flesta landsting är relativt små
och inte når upp till det befollcningsunderlag
som erfordras för att kunterna

i landet

na bygga

upp

när

det

en allsidig

och

effektiv

smittskyddsorganisation.

Det
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vidare

och

medföra

med ständig

beredskap.
med ett statligt

De fördelar

smittskyddsläkare
skulle

huvudmannaskap

som angavs var samatt den dubbla roll som vissa
och en tydligare
myndighetshar skulle försvinna
huvudmannaskap
kunna skapas. Ett statligt
angavs
Det framhölls

följande.

manfattningsvis
funktion

särskilt i
kompetens,
att skaffa och vidmakthålla
hänseende.
De små landstingen
juridiskt
angavs
svårigheter
att bygga upp en smittskyddsorganisation

svårt

uppgavs vara
administrativt

och
i myndighetsutövningen
större likfonnighet
för bättre samordning.
Det uppgavs att ett statligt
också skulle ge möjlighet
att bygga upp en allsidig
huvudmannaskap
ärendehantering
med enhetlig
smittskyddsorganisation
och effektiv

ge möjlighet
öka förutsättningarna

kunna

till

ekonomi. En fördel uppsom är oberoende av det enskilda landstingets
bättre
kan tas till vara och
smittskyddsintressen
objektiva
gavs vara att
i fonn av
eller
repressalier
påtryckningar
att risken för ekonomiska
också att ett statligt huvudDet framfördes
minskade anslag elimineras.

av

som t.ex. samordnande
med icke
samverkan
att
uppgavs
skulle öka och att
och verksamheter

vid nationella

är överlägset
vaccinationsstrategier.

mannaskap

Vidare

åtgärder

myndigheter
landstingskommunala
och SMI skulle förbättras ytterligare.
samarbetet med Socialstyrelsen
huvudmannaskap
med ett statligt
Nackdelar
uppgavs sammanfattDet angavs

framför

landstingsorganisationen
med övriga
samarbete

eftersom

vara följande.

ningsvis
utanför

omfattande

delar

allt vara en nackdel att stå
har ett
smittskyddsläkarna
Farhågor
av organisationen.

öka om det inte fanns anknytbli
till stånd nödvänskulle
svårare
det
och
att
ning till sjukvården
att
digt samarbete.
En nackdel som framfördes
var det finns en uppenbar
och byråkrati vid ett statligt huvudmannaskap
risk för centralstyming
fjärmades från verkligheten
smittskyddsarbetet
p.g.a. svårigsamt att
framfördes

att risken

för isolering

skulle

för arbetet. Ett statligt huvudatt se de lokala förutsättningarna
uppstår mellan
också medföra
att en skiljelinje
mannaskap
uppgavs
Vidare beoch det praktiska smittskyddsarbetet.
ledning och planering
för att minska
smitti samarbetet
problem
farades administrativa

heter

spridningen.

16.4

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen
det. Enligt

om smittskyddet
tillsynsenheten.
nala

har enligt

Statskontorets

65 § smittskyddslagen
rapport

Den

över smittskyd-

för uppgifterna

in-

inom den nationella
en smittskyddssektion
skild
från de regiotillsynsenheten
nationella
är
som är sex till antalet. Smittskyddssektionen

organiserat

tillsynsenhetema,

tillsyn

har Socialstyrelsen

281
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leds av en sektionschef,
som är infektionsläkare
specialsakktmnig
i smittskydd.
Sektionen
består

och Socialstyrelsens
härutöver

av ytterliVid behov ut-

gare en infektionsläkare,
en jurist och en samhällsvetare.
nyttjas också den nationella
tillsynsenhetens
jurist.

omfattar all verksamhet
Socialstyrelsens
tillsynsansvar
som bedrivs
andra
och
har
myndigheter
ålagts
enligt
smittskyddsett
av
som
ansvar
lagen. För att kunna fullgöra sin tillsynsverksamhet
har Socialstyrelsen
få
tillgång till de handlingar och upplysningar
rätt att
som behövs samt
att inspektera den smittskyddsverksamhet
som bedrivs. De som kan bli
föremål
för sådan inspektion
inom
är de som har särskilda uppgifter

smittskyddet,
uppgifter

nämligen

miljö-

inom

vårdspersonal.

smittskyddsläkare,

kommunala

nämnder

med

och hälsoskyddsområdet

samt hälso- och sjukbefogenhet
de
att meddela

har vidare

Socialstyrelsen

förelägganden
delats

som behövs för att lagen eller de föreskrifter
som medstöd av lagen efterlevs.
Ett föreläggande
får förenas med

med

vite.
får också

Socialstyrelsen

med

10 § smittskyddsförordningen

som inte gäller vaccination.
utfärdat
bl.a.
Socialstyrelsen

smittskyddet
melse
och

stöd av 69 § smittskyddslagen
föreskrifter
om frågor

meddela

har

allmänna

råd

1989:18".

om tillämpningen
uppgifter
I Socialstyrelsens

skilda

rörande

fall

om kostnadsfria
Enligt Statskontorets

stöd

i denna

"Socialstyrelsens

bestäm-

föreskrifter

SOSFS
av smittskyddslagen
ingår också att fatta beslut i enkostnadsansvar
vid tillämpning
av bestäm-

statens

melserna

Med

och
inom

förmåner
rapport

del av smittskyddssektionens
fungerar
se hur smittskyddet

i smittskyddslagen.
utgör

tillsynsverksamheten

arbetsuppgifter.
i praktiken.

en viktig
görs för att
kan den direkta tillsy-

Tillsynsresor

Ibland

att problem uppmärksammas vilket i sin tur kan leda till
nen medföra
eller allmänt råd meddelas. Föreskrifter
och allmänna
att en föreskrift
råd kan också utfärdas med hänsyn till behovet av sådana på grund av
de uppenbara risker som föreligger
i samband med vissa verksamheter
eller på grund av att man vill skapa en nationell
strategi eller en enhetfrån bl.a. patienter handläggs av Sociallig tillämpning.
Anmälningar

styrelsens
låtande

från

förekommer

tillsynsenheter.

I ärenden som innehåller
frågor om
de
karaktär,
principiell
inhämtas
dock utär av
om
smittskyddssektionen.
I anslutning
till sådana ärenden

regionala

smittskydd,

särskilt

det att Socialstyrelsen
aktuella kliniker.

begär in uppgifter,

tar del av akter

och också besöker

Smittskyddssektionen
att

sektionen

Socialstyrelsen

är remiss-

har också en experzfunktion som innebär bl. a.
och konsultinstans
i samtliga
ärenden hos

och infektioner.
En del
som rör frågor om smittskydd
sektionens
kontakter
arbete
innefattar
också
med
allmänheten
och
av
med media. Vidare representerar
smittskyddssektionen
Socialstyrelsen
i

Smittskyddsorganisationen
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med vilka
Andra myndigheter
organ och arbetsgrupper.
Livsmedelsverket
Jordbruksverket,
förekommer
är
samarbete
ett viktigt
och tillsätter
initierar
Smittskyddssektionen
och Läkemedelsverket.
flera nationella

smittskyddet
också ett flertal arbetsgrupper
av experter inom många för
viktiga områden, vars arbete resulterar i olika rapporter.
har vidare
täta smittskyddsläkarkontakter.
Smittskyddssektionen
i olika
uppfattning
Socialstyrelsens
ofta
efterhör
Smittskyddsläkama
träffar

Smittskyddssektionen

frågor.

enkät

Statskontorets

de

per år. I svaren på
framfördes
att Socialstysärskilt
frågor
i
stöd,
ett bra
av juridisk

som hålls

smittskyddsläkarkonferenser

två gånger

Smittskyddsläkama

till

gav smittskyddsläkama

relsen

vid

smittskyddsläkama

även

art.
utgör

1999 en egen enhet, smittenhetsschef
leds av en
som är medicinalråd.

fr.o.m.

Smittskyddssektionen

Enheten

skyddsenheten.

Socialstyrelsen

från

att enligt uppgift
den l januari

anmärkas

skall

Här

Smittskyddsinstitutet

16.5

sammanställa
fortlöpande
8 § smittskyddsförordningen
och
smittskyddslagen
22
och
20
enligt
till institutet
anmälningar
berörda
till
för dessa
sända ut redogörelser
mellanrum
med lämpliga
inte några i
I övrigt har institutet
läkare och veterinärer.
myndigheter,
SMI skall

enligt

eller

smittskyddsförordningen

inom

smittskyddet

smittskyddslagen

uppgifter

SMI:s

1996:609

med instruktion

reglerade
i

anges
för Smittskyddsinstitutet

stället

i

uppgifter.

förordningen

och i de särskilda

regleringsbreven.
med uppgift att bevaka det
är en central förvaltningsmyndighet
bland mänsjukdomar
smittsamma
läget i fråga om
epidemiologiska
skyddet
aktivt medverka till att
mot
och internationellt,
niskor nationellt
SMI

sådana sjukdomar

upprätthålls

verka med berörda

myndigheter

och förstärks

samt i dessa frågor samskall särInstitutet

och organisationer.

smittsamma
läget beträffande
om det epidemiologiska
till
åtgärder som kan hindra
lämna förslag
sjukdomar bland människor,
till att diagnostiken
och aktivt medverka
spridningen
av sjukdomarna
och snabb. SMI skall
tillförlitlig
blir
sjukdomarna
de
epidemiska
av
och utbildning
inom smittmetodutveckling
forskning,
också bedriva
för att
stå
till
förfogande
skyddsområdet
samt som centralt expertorgan
skilt

informera

mot avgift

utföra

diagnostik

I regleringsbrevet

verksamhetsgrenar
speciell

diagnostik

verksamhetsgrenen

för

av unik natur.
1997 uppställs

smittskydd,
och

forskning

Verksamhetsmål
och utveckling,

försöksdjursverksamhet.

Smittskydd

skall denna medverka

Vad
till

for

SMI:s

kvalitetsstöd,
härvid

gäller

en effektivare

283
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och behandling

spåming
människor

-

bevaka,

-

och nationellt

föreslå

-

i omgivande

smittrisker

uppkomst

för att minska

åtgärder

ma sjukdomar,
bevaka resistensutvecklingen
biella

-

myndigheter

identifiera

tidigt

läget interom det epidemiologiska
och föreslå åtgärder som detta kan föranleda
och organisationer,

och informera

analysera

till berörda

bland

sjukdomar

att

genom

nationellt

och smittsamma

av smitta

för att snabbt kunna
och spridning av smittsam-

miljö

hos mikroorganismer

antimikro-

mot

substanser,

bevaka,

om vaccinationstäclmingen
och föreslå
befolkningsgrupper

informera

och

analysera

i utvalda

immunitetsläget

samt
vaccina-

tionsåtgärder.
SMI

i institutets
som också är ordförande
med kansli sorterar tio enheter, bl.a.

leds av en generaldirektör
Under generaldirektören

styrelse.
SMI

och den virologiska

den bakteriologiska

den epidemiologiska,

enheten.

Till organivarav sex professorer i smittskydd.
Centrallaboratorienämntvå rådgivande nämnder;

har 250 anställda,

sationen

har knutits

den epidemiologiska

i vilka

den och Epideminämnden,

utvecklingen

diskuteras

och presenteras. I dessa
och förslag till smittskyddsåtgärder
laboratoriema,
för de mikrobiologiska
smittnärrmder finns företrädare
Även Socialstyreloch sjukhuskliniker.
infektionsläkare
skyddsläkare,
För smittskyddet
betydelsefullt
sen är representerad i Epideminämnden.
främst
andra
myndigheter,
Socialstyrelsen,
med
samarbete
sker även
Statens veterinärmedicinska
och Folkhälsoinstitutet.

Livsmedelsverket,

är vidare

Jordbruksverket
i flera närliggande

representerat

och i ett stort antal nationella

styrelser

myndigheters

anstalt,
SMI

nämnder,

referens-

grupper och expertgruppen
konInstitutet
har också en central roll i det svenska smittskyddets
och forskningsorganisatiotakter med bl.a. andra länders smittskyddsi olika former
ner och representerar
internationella
samarbetet
det
re om
SMI

har också

ningsverksarnhet
förs

ofta

heter

med

och organisationer.

frågor

universitet
hålls

Vidare
behandlas

i WHO

och EU

se

närma-

i kap. 20.

utåtriktad
en omfattande
inom smittskyddsornrådet.

i samverkan

epidemiologiska

Sverige

informations-

och utbild-

Sådana aktiviteter

och högskolor,

andra

s.k. SMI-dagar

vid

för forskare,

genommyndig-

vilka

smittskyddsläkare

olika
och

laboratoriepersonal.
SMI:s

ring

enligt

utredningar

av infektionsläget
Utifrån
smittskyddslagen.

bevakning

av utbrott

kan SMI

baseras till
denna

ge expertråd

stor del på rapporteoch genom
bevakning

och underlag

till de lokala,
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som har ansvar för olika uppgifter
bevakningen
är
epidemiologiska
den
del
i
inom
labomikrobiologiska
infektionskliniker,
bl.a.
också att samverka med
också i
föreligger
Enligt utvärderingen
ratorier
och smittskyddsläkare.
samarbete med bl.a. smittskyddsläkarna
praktiken
ett nära fortlöpande
och nationella

regionala

instanser

En viktig

smittskyddet.

som fungerat väl.
Vad gäller SMI:s

årsredovisning

avseende

fonrådgivning

under

kräva

flera månaders

utredningsinsatser

direkta

av institutets
från i vissa fall tele-

framgår

1997 att dessa varierade
till utredningsinsatser
minuter

några

arbete. Mer betydande

utredningsinsatser,

som kunde
dvs. in-

satser som krävde minst en dags arbete, gjordes under 1997 vid 22 utbestämmas.
sjukdomar. I 18 fall kunde smittkällan
brott av smittsamma

Sammanfattning

16.6

bedömningar

Statskontorets

av
av

smittskyddsorganisationen
smittom att frågor om det kommunala
berörs
i
kostnadseffektivitet
inte
skyddsarbetet
samt om kostnader och
dessa frågor hänvisas till kap. 9 och kap. 18.
detta kapitel. Beträffande
utvärderingen
visar
bedömning
att smittStatskontorets
Enligt

Inledningsvis

skall

erinras

i stort sett fungerar bra. Några stora strukturella
problem har inte kunnat upptäckas och det har heller inte framkommit
inte skulle vara ändaorganisation
något som tyder på att nuvarande
förefaller
den ansvars- och uppgiftsformålsenlig.
Enligt Statskontoret
och den
delning som finns mellan den centrala nivån, landstingsnivån

skyddsorganisationen

med de
vara väl avvägd och i överensstämmelse
för nu gällande smittmotiv
grundläggande
som var utgångspunkter
Enligt utvärderingen
är samverkan och samarbetet aktörerna
skyddslag.
väl. Även samarbetet
och fungerar i allt väsentligt
emellan omfattande

kommunala

nivån

med andra aktörer synes fungera bra.
Även
således i huvudsak
om smittskyddsorganisationen
lyft fram vissa
i utvärderingen
fungera väl har Statskontoret
där bilden

inte har varit

konstaterar

de olika

landstingens

mellan

avser smittskyddsarbetet
det
finns stora skillnader
att
för att lösa likartade
upp-

Såvitt

helt problemfri.

på landstingsnivå

bedöms
områden

Statskontoret
resursinsatser

samband
men att det troligen inte går att finna ett säkert
landsting.
i
varje
smittskyddssituationen
och
resursinsatsema

gifter,

sammanfattande

smittskyddsläkaren

tas också upp i Statssom myndighet
konstaterar
Statskontoret
bedönmingar.
att

ställning

Smittskyddsläkarens
kontorets

mellan

fortfarande

i flera

landsting

har den dubbla

rollen

285
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Enläkare och ha ställning som myndighet.
att både vara behandlande
läkare komma i
kan därvid hans roll som behandlande
ligt Statskontoret
vilket kan medföra att t.ex.
konflikt
med rollen som smittskyddsläkare,
i förhållaninte får den prioritet och självständighet
smittskyddsarbetet
de till

vården

dubbla

ställning

Beträffande

framhåller
också att denna
som avsetts. Statskontoret
från
rättssäkerhetssynpunkt.
tveksam
kan
även
vara
mellan Socialstyreluppgifts- och ansvarsfördelningen

denna i sina huvuddrag
som klar och även väl
sen och SMI framstår
vissa oklarheföreligger
i det praktiska arbetet. Emellertid
fungerande
Ett
exempel
instruktionspunkter.
beträffande
vissa
är frågan om
bl.a.
ter
utreda
epidemiolovissa
det
gäller
att
när
vem som har initiativrätten
konstaterar
dock att myndigheStatskontoret
sakförhållanden.
informella
kontakter.
terna har ett nära samarbete och utvecklade
fram vissa frågor rörande den statliga
lyfter Statskontoret
Slutligen
uppföljningen
och den nationella
styrningen
av smittskyddsarbetet.

giska

påpekar

Statskontoret

torövergripande

frågor

har

för
ansvaret
konstaterar
härvid

att

att åtgärder mot smittsamma
men att det inte finns något
samordna

eller

styra

sjukdomar

är sek-

centralt

organ som
Statskontoret

insatserna.

inte har
att Socialstyrelsen
som tillsynsmyndighet
tillsamt att nuvarande
ansvar för att samordna och leda smittskyddet
Vidare
konstaterar
Statsoch
stödjande.
rådgivande
i
hög
grad
är
syn
och kompetens inom det epidekontoret att SMI i kraft av sin överblick

miologiska

enligt

området,

inte leda smittskyddet.

nuvarande

Statskontoret

bestämmelser,

påpekar

kan påverka

i sin sammanfattande

men
be-

synpunkter att
gång framförts
att det under utredningsarbetets
ökat
för
smittskyddet
borde
nationell
nivå
ta ett
staten på
ansvar
men
styrning
framhåller
samtidigt
att frågan om det behövs en förstärkt
av
kan diskuteras.
smittskyddsarbete
och kommunernas
landstingens

dömning

Beträffande
vidare

visar
uppföljningen
av smittskyddsarbetet
material
sammanställa
svårigheter
det
finns
att
att
deras
om sambandet mellan smittskyddsåtgärderna,

den nationella

utvärderingen

för att få kunskaper
kostnader
och effekter.

Dessa brister

sammanhänger

enligt

bl.a. med att det inte från statsmaktemas
uppfoljningskrav
på alla aktörer.
ra
rets bedömning

Statskonto-

sida finns

kla-
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17

Den

enskildes

ekonomiska

förmåner

undersökning,

Förmåner

l

.

enligt

och behandling

vid

m.m.

smittskyddslagen
för
förmåner
om kostnadsfria
63 § första stycket
Enligt
sjukdom.

bestämmelser

finns

I smittskyddslagen

vård

sjukdom

smittsam
17. l

vid

förmåner

Ekonomiska

17.1

samhällsfarlig
vård och behandling
är all undersökning,
som behövs
enskilde
för
den
gratis
sjukdom
sådan
vid
smittskyddssynpunkt

den

enskilde

vid

smittskyddslagen
från
inom

undersökning

farlig

och sjukvård.

hälso-

landstingets

Kostnadsfriheten

gäller

såväl

är smittad av en samhällsatt utreda om patienten
behandling
och
vård
den
som därefter krävs. En
som
behövs från smittdock
åtgärden
förutsättning
att
är
får detta inte ges en för begränsad
Enligt förarbetena

för

sjukdom

grundläggande
skyddssynpunkt.

skall gälla alla åtgärder som kan leda till
utan kostnadsfriheten
Sjukdom
eller hålls tillbaka.
minskar
upphör,
smittsamheten
som
att
liksom
samhällsfarliga
sjukdomen
med
den
samband
inte har något
skador och komplikationer
som uppträder efter det att sjukdomen har
skall
upphört att vara smittsam eller som inte påverkar smittsamheten
däremot inte medföra gratis hälso- och sjukvård.

tolkning

begränär kostnadsfriheten
av privatläkare
för att
är undersökning
sad. Enligt 63 § andra stycket smittskyddslagen
sjukdom gratis för
utreda om någon är smittad av en samhällsfarlig
omfattas däremot inte av
vård och behandling
Efterföljande
patienten.
förutsättning
för kostnadsfrihet
Som en ytterligare
kostnadsfriheten.
1993:1651
lagen
enligt
ifråga får ersättning
gäller att läkaren
om
När

det gäller

läkarvårdsersättning
Den enskildes

åtgärder

LOL.
kostnader

för läkemedel

regleras

vari

stadgas

att läkemedel

i 63 § tredje

stycket

som behövs från smittsjukdom är gratis.
vid behandling
skyddssynpunkt
av en samhällsfarlig
Även såvitt gäller läkemedel
inte
att bestämmelsen
anges i förarbetena

smittskyddslagen,
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förmåner

1999:51

läkemedel
Förutom
får ges en för begränsad tolkning.
som leder till
smittsamheten
också läkemedel
smittfrihet
omfattas
som minskar
getillväxt.
eller
dess
hämma
smittämne
mängden
nedbringa
t.ex.
nom att
förskrivits
oavsett om läkemedlet
av läkare inverksam
läkare och
eller
privat
hälso- och sjukvård
av
om landstingets
oavsett om den senare får ersättning enligt LOL eller
i 63 § har begränsats till att omfatta
förmånerna
De kostnadsfria

gäller

Kostnadsfriheten

enligt lagen 1962:381
dem som är sjukförsälcrade
om allmän försäkutländska
medborgare
dvs. svenska och
ring AFL,
som är bosatta i
Sverige. För asylsökande och vissa andra utlänningar
som söker uppehållstillstånd
för att de är i behov av skydd finns bestämmelser
om
vid bl.a. vård och åtgärder

kostnadsfrihet

enligt

smittskyddslagen

för vissa utlänningar.

m.m.
om vårdavgifter
uppmärksammas
att rådets förordning

1994:362

ordningen

i förHär

EEG
också
nr 1408/71
social
anställda,
egenföretrygghet
för
när
tillämpning
systemen
om
av
medför
inom
flyttar
gemenskapen
eller
familjemedlemmar
deras
tagare
lagstiftning
bosättning i landet inte kan
bl.a. att ett krav i nationell
skall

Kostnadsansvaret

smittskyddslagen
svarar för
landstingets

dem som omfattas av förordningen.
förrnânema
för de ovan redovisade
är enligt 64 §
och staten. Landstinget
uppdelat mellan landstinget

beträffande

upprätthållas

kostnader

undersökning,

för

vård

och

behandling

inom

och för undersökning

av privatläkare
för
läkemedel
förordnats
inom
LOL
enligt
får
ersättning
samt
som
som
den egna hälso- och sjukvården.
För övriga kostnader svarar staten. Hit
hör kostnader
för läkemedel
Härutöver
av privatläkare.
som förskrivits
och sjukvård

hälso-

för kostsvarar staten enligt 7 § andra stycket smittskyddsförordningen
dock inte läkemedel,
vård och behandling,
nader tör undersölming,
av

enligt AFL om läkaren är privat
en patient som inte är sjukförsälqad
verksam och har ersättning
enligt LOL samt visar att han inte har kunför de kostnader som staten skall
Ersättning
nat få betalt av patienten.
svara för utbetalas av Socialstyrelsen.
För hälso- och sjukvård som omfattas

EEG
av rådets förordning
för social trygghet när anställ-

nr 1408/71 om tillämpning
av systemen
da, egenföretagare
eller deras familjemedlemmar

skapen
ordningen
hållanden

landstingen

får

l994:2053
till

lagen 1962:381

landsting

ersättning

från

om vissa ersättningar
och kommuner
från

om allmän

försäkring.

flyttar

sjukförsäkringen
i

inom

gemenförenligt

internationella

sjukförsälqingen

för-

enligt
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Något

om tillämpningen

Enligt

de uppgifter

förmåner

ekonomiska

av bestämmelserna
en opubliSocialstyrelsen
om förav
kan
tillämpning,
smittskyddslagens

kommittén

som kommit
från en utredning

till del, däribland

på uppdrag

cerad rapport
vid
delningen
av kostnadsansvaret
uppstå när det gäller frågor om kostnadssvåra gränsdragningsproblem
för patienten
frihet för patienten. Bestämmelserna
om gratis förmåner
vad
som avsetts vid
synes vidare i vissa fall ha tolkats mer snävt än

lagens tillkomst.
för kostnadsfrihet
förutsättningarna
är upphörande av
efter
eventuellt
läkaren,
enskilde
den
av
De s.k. smittskyddsbladen
som smittskyddsläkar-

huruvida

Bedömningen
görs i regel
smittskyddsläkaren.

fyllda

Det

vid bedömningen.

enats om kan också ge viss ledning

föreningen

hos den som skall svara för kostavgörandet ligger emellertid
fall
eller
i
vissa
staten genom Socialstyrelsen.
naden, dvs. landstinget
beslut
Patienten saknar rätt att klaga på det
som fattas i frågan.
Någon förteckning
över vilka läkemedel
som skall vara gratis för

slutliga

fattar

kommer

i frågan

fattning

till

uttryck

och bygger

fall

i enskilda

finns

smittskyddslagen

enligt

den enskilde

inte.

genom
på medicinsk

Socialstyrelsens

de beslut

uppSocialstyrelsen

dokumentation

rörande

har
Socialstyrelsen
när det gäller smittsamheten.
råd
i
frågan.
vetenskapliga
styrelsens
höra
att
omfattas
rörande huruvida
Bedömningama
ett läkemedel
av kostfrån bl.a. Apoteksbolaget
AB inte varit
har enligt uppgifter
nadsfrihet
effekt

ett läkemedels
även möjlighet

enhetliga
bl.a.

i landlet.

kunnat

att få betalt
lämnar
kostnadsfritt
kommer
angivit

17.1

råder har
förhållandet
att skilda uppfattningar
att ett apotek, om apoteket bedömer att det inte
inte
i fråga eller av Socialstyrelsen,
av landstinget
läkaren
trots att den förslcrivande
ut ett läkemedel

Det

ledla till

att det skall vara gratis.

på receptet

vid

Förmåner

läkarundersökning

m.m.

enligt

livsmedelslagstiftningen
Liksom

i smittskyddslagen
i vissa fall

läkarundersökning

32 § livsmedelsförordningen

ställs

i livsmedelslagstiftningen

krav

för att förhindra
att smitta sprids.
skall läkarundersökning
1971:807

på

Enligt
och

är
som den som sysslar med livsmedelshantering
bekostas
enligt föreskrifter
av Livsmedelsverket,

annan hälsokontroll,
skyldig
att genomgå
den
av
som driver livsmedelsverksamheten.

medelshantering

också

skyldig

vara
av tillsynsmyndigheten,
nämnd.
eller motsvarande

ning på uppmaning
skyddsnämnden

kan

deA
10 190619Smittskydd

Den som sysslar med livsatt genomgå läkarundersökoch hälsovanligtvis
milj
Kostnaden

för sådan under-
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bestridas

33§ samma förordning
om den inte ersätts enligt smittskyddslagen.

sökning

enligt

skall

17. l

förmåner

Vissa

enligt

annan

av myndigheten

lagstiftning

sjukvårdsförmåner
m.m. för vissa
om avgiftsfria
for den som vid
hiv-smittade
finns bestämmelser
om avgiftsbefrielse
fått hivinfektion
behandling
inom den svenska hälso- och sjukvården
förmåner
gäller
Dessa
blodprodukter.
blod
eller
vid användning
av

1993:332

I lagen

även i vissa fall personer som fått hivinfektion
av sådan person om de
med varandra unär eller har varit gifta med varandra eller sammanbott
Fönnånema,
förhållanden.
der äktenskapsliknande
som ersätts av sjuk-

försäkringen,

innebär

från att betala
sammanhang

befriade

att de personer som omfattas av lagen är
tandvård och läkemeavgifter för sjukhusvård,

i princip

del. I detta

ersättning

kan också nämnas att lagen 1988:1465
om
innehåller
särskilda bestäm-

för närståendevård

och ledighet

om rätt till ersättning och ledighet
sätt.
som smittats på ovannämnt

melser

person
Förordningen
ar innehåller

1994:362

bestämmelser

för närstående

som vårdar

en

om vårdavgifter
om den vårdavgift

m.m för vissa utlänningsom bl.a. de som ansökt
i övrigt i
skyddsbehövande

eller
som flyktingar
om uppehållstillstånd
betala.
Enligt 4 § nämnda förordning
skall
bemärkelse
utlänningslagens
skall dock någon avgift inte erläggas för vård och åtgärder enligt

skall uppmärksammas
att bland de utlänningar
ingår
utlänningar
förordningen
som ansökt om
av
som
särskilda
tillstånd
och
skäl
medgetts
i Sverige
uppehållstillstånd
som av
att vistas här medan ansökan prövas. De som avses här är de s.k.

smittskyddslagen.
inte

Här

omfattas

i regel är nära anhöriga till personer som beoch tagits emot av en kommun.
För dessa förevid
vård
och
avgiftsfrihet
åtgärder enligt
ligger alltså inte ovan nämnda
smittskyddslagen.
och behandling vid gonorré, klamydiaRätt till gratis undersökning

anlcnytningsfallen,

vilka

uppehållstillstånd

viljats

infektion
delsflottan

och syñlis

har svenska

enligt förordningen

och utländska

1968:235

sjömän

med särskilda

som tillhör hanbestämmelser

och behandling
av sjömän vid vissa smittsamom gratis undersökning
ansluter
till
överenskomFörordningen
sjukdomar.
en internationell
ma
melse i Bryssel den l december
1928 som Sverige ratificerat.
Varje

landsting

med hamn

för trafik

med utlandet

skall inom

sitt område

svaoch behandling.
innehåller
Förordningen
ra för nämnda undersökning
rörande vad en befälhavare
också vissa bestämmelser
har att iaktta för
information
och
skall
få
gratis undersökfartygspersonal
när
att
om var

ning

och behandling

kan fås. Om sjömannen

inte är sjukförsäkrad

en-
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behandling
för undersökning,
AFL svarar staten för kostnaderna
enligt
för kostnaderna
och läkemedel.
I annat fall svarar landstingen
för
kostnaderna
Ersättningen
i smittskyddslagen.
bestämmelserna
som
Enligt uppgift från
staten skall svara för utbetalas av Socialstyrelsen.

ligt

Socialstyrelsen

har det veterligen

kostnadsansvar

aktualiserats.

avstående

vid

Ersättning

17.2

inte förekommit

för

förvärvsarbete

att

något fall där statens

från
förhindra

smittspridning
l7.2.l

Ersättning

enligt

ersättning

till

lagen 1989:225

om

smittbärare

ukdom utan att ha förlorat
Den som har eller kan antas ha en smittsam
lagen
enligt
till
ersättning
kan vara berättigad
sin arbetsförmåga
arbetsförlorat
sin
smittbärare.
Den
till
ersättning
1989:225
som
om
förmåga på grund av en smittsam sjukdom omfattas däremot inte av laenligt AFL såsom sjukpengen utan är i stället hänvisad till förmåner
eller
bestående för avsevärd
varaktig
nedsättningen
är
ning eller
- om
sjukbidrag.
respektive
till förtidspension
tid
kan utgå för
till smittbärare
enligt lagen om ersättning
Ersättning
och för resekostnader.
En
i form av smittbärarpenning,
skall utgå är att personen i fråga
för att smittbärarpenning
antingen på grund av beslut enligt
måste avstå från förvärvsarbete
eller föreskrifter
livsmedelslagen
smittskyddslagen,
som meddelats

inkomstbortfall,

förutsättning

lag eller också på grund av en läkarundersökmed stöd av sistnämnda
och som syftar till att utröna om perinitiativ
på
företas
eget
som
sjukdom eller har en sjuksamhällsfarlig
smittad
av en
sonen ifråga är
livsmedel
dom, skada eller dylikt som kan göra
som han hanterar otjän-

ning

ligt till människoföda.

undersökning,
lut enligt

tillfälligt

läkarundersökning

Smittbärarpenning
sjukpenning

smittskyddslagen

utges

kan endast fat-

kan avse Förhållningsregler
om
från arbete. Det kan också avse tvångs-

Beslutet

omhändertagande

livsmedelslagstiftningen

att genomgå
hanteringen.

enligt

Ett beslut

sjukdom.
tas vid samhällsfarlig
avstängning
eller
t.ex. isolering

eller tvångsisolering.

De bes-

som avses kan t.ex. gälla skyldighet
eller förbud att arbeta inom livsmedels-

med belopp

och sjukpenningtillägg

som motsvarar
på grund av frivillig

smittbärarens

sjukförsäkring

halv eller en fjärdeDen kan utgå som hel, tre fjärdedels,
Någon karensdag gäller inte utan ersättning utdels smittbärarpenning.

enligt

AFL.
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går från första
ler

av
skall

förmåner,

sjukpenning

som t.ex.
sjukpenning

eller

således minskas

eller livränta

skall

även

innehåller
för

lagen reginkomstbortfallet.

med vissa

i lagen

enligt

lagen 1976:380

förmånema

angivna

enligt

föräldrapenningförrnåner

eller

i den utsträckning

skadeförsäkring,

Avräkning

kompensation

dubbel

Smittbärarpenningen
AFL

Vidare

dagen i ersättningsperioden.

undvikande

till

SOU 1999:5 l

förmåner

ekonomiska
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om arbetssamma tid.

utges för
förmåner
som utges på
innehåller
också en bestämmelse

motsvarande

göras mot

Lagen
av utländsk lagstiftning.
att sätta ned eller dra in smittbärarpenningen
om
som medger möjlighet
smittbäraren
inte följer förhållningsregler
som getts med stöd av smittenligt
med beslut
villkor
i samband
särskilda
eller
skyddslagen

grund

livsmedelslagstiftningen.
är den andra formen av ersättning enligt laEnligt lagen föreligger
smittbärare.
till
rätt till skälig
ersättning
gen om
hälsoi samband med läkarundersökning,
för resekostnader
ersättning
Resekostnadsersättning

kontroll,

grund
ningen.

vård,

åtgärd som sker på
eller annan motsvarande
eller livsmedelslagstifti smittskyddslagen

behandling

av bestämmelserna
bestäms
Ersättningen

fall

och kan utges
kostnadsersättning

oavsett

utgår

från fall till
en skälighetsprövning
Reseatt avstå från förvärvsarbete.
för resan kan utges enligt
inte om ersättning
efter

behovet

annan lagstiftning.
Ärenden
enligt

till smittbärare
handläggs
lagen om ersättning
av
och
En ansökan om ersättning skall göras skriftligen
till denna skall bifogas en kopia av det aktuella beslutet eller ett intyg
Avser ansökan smittbärarpenning
med uppgift
om beslutets innehåll.

försäkringskassan.

för företagen

läkarundersökning

eller resekostnadsersättning

ett intyg om åtgärden.
enligt lagen om smittbärare
Ersättning
med i genomsnitt
utgivits
ca 4,4 miljoner

skall istäl-

let bifogas

salmonella

rörande

uppskattades

l7.2.2

Tillfällig

En förälder
förande

barn

smittbärare
ning enligt

tiden

1993-1996

kr per år. I en studie 1993
80 procent av den smittbärarsalmonella.

omkring

som utges avse sjukdomen

ersättning

har under

föräldrapenning

för vård av smittsom behöver avstå från förvärvsarbete
enligt lagen om ersättning till
har inte rätt till ersättning
till tillfällig
föräldrapenutan kan i stället vara berättigad

AFL.

föräldrapen10 § AF L har en förälder rätt till tillfällig
föräldern
behöver
från förtolv
och
avstå
år
fyllt
barnet
inte
om
eller
bl.a.
hos
barnet.
Med
sjukdom
samband
med
värvsarbete
smitta
i

Enligt

4 kap.

ning

smitta

avses här enligt

förarbetena,

förutom

de samhällsfarliga

sjuk-

förmåner

ekonomiska
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barnsjukdomar
enligt smittskyddslagen,
som
mera allvarliga
föräldrapenning
utges också
risk att sjukdomen sprids. Tillfällig
vid sjukdom eller smitbehöver avstå från förvärvsarbete
om föräldern
vårdare.
Denne kan vara såväl en hemarbeta hos barnets ordinarie
eller en släkting. Ett daghem kan
tande förälder som en dagbarnvårdare
vårdare
med
jämställas
utan det måste vara fråga om enemellertid
inte

domarna
medför

skild person.
i aktuella fall kan utges under högst 60 daföräldrapenning
Tillfällig
dessa
dagar tagits ut kan ersättning betalas ut
år.
När
och
barn
gar per
högst 60 dagar per barn och år. Dessa senare ersättunder ytterligare

ningsdagar

kan dock inte tas i anspråk vid den ordinarie

vårdarens

uk-

Allmänna

råd

dom eller smitta.
rekommenderar

Riksförsäkringsverket

i

verkets

så att ersätttillämpas
1995:7,
att bestämmelserna
därför inte
och
misstänks
smitta
sprida
ning betalas ut även när ett barn
får vistas inom den ordinarie barnomsorgen.
på grund av smitta hos barn har aktualiserats
Frågor om ersättning
län för att
med de insatser som gjorts i Malmöhus
bl.a. i samband
bland
daghemsbam.
förhindra
spridning
av resistenta pneumokocker
Föräldraförmåner,

Inänmda

enligt

för-

utgjorde sådan smitta som
att resistenta pneumokocker
föräldrapenning.
grundade rätt till tillfällig
uppfattning

kassans

17.3

från

ett klargörande

smittskyddsläkaren

inhämtade

län

säkringskassan

Ersättning

för

kostnader

och

smittskyddsingripande

vid

förluster

objekt

mot

m.m.

Enligt

34 § smittskyddslagen

uppgifter

sängkläder,

inom

miljö-

husgeråd,

får den kommunala

och hälsoskyddsområdet
möbler

och

nämnd
låta förstöra

som fullgör
gång- och

föremål

natur
av personlig
för
hindra
det är nödvändigt
att
Nämnden
skall därvid betala skä-

andra

sällskapsdjur,
samt låta avliva
om
samhällsfarlig
sjukdom.
spridning
av
Enligt
till den som drabbats av ett beslut om förstoring.
lig ersättning
och Statskontorets
kontakter
bl.a. vid kommitténs
vad som framkommit
med miljö-

och hälsoskyddsförvalmingama

i olika

kommuner

knappast ha använts.
om förstoring
avlivats
då ett sällskapsdjur
ersättning
1956:296
förordningen
stället
i
i
utan

jfr

kap. 9

torde bestämmelsen

Frågan

om
smittskyddslagen

regleras

inte

i

om ersättning
spridning av en

för att förhindra
från staten i vissa fall vid ingripanden
Här skall erinras om att bestämmelser
smittsam
sjukdom se nedan.
riktade mot djur också finns i
vid smittskyddsåtgärder
om ersättning

293

kap. 9.

hos djur jfr

av salmonella
I förordningen

om ersättning från staten i vissa fall vid
spridning
av en smittsam sjukdom finns
och dylikt vid vissa
för företagsförluster

1956:296
att förhindra
om ersättning

för

ingripanden
bestämmelser

om bekämpande

1984:306

och förordningen

1980:369

epizootilagen
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Genom förordningen
smittspridning.
för att förhindra
ges
till ersättning i de fall det anses oskäligt att den skadelidande
möjlighet
för ersättförutsättning
En grundläggande
själv skall bära förlusten.
skett enligt smittskyddstillämpning
är att ingripandet
ningsreglemas

ingripanden

lagen
och

och avsett

papegojsjuka

eller

smittskyddslagen

till

1.2 i bilagan

sjuka,

sjukdomarna

de samhällsfarliga
eller

eller

tularemi

upptagna

sjukdomarna

under

legionärs-

livsmedelslagen

enligt

1.1
eller

som meddelats med stöd av sistnämnda lag.
Vad som ersätts är i huvudsak förluster på grund av förstörda varor
eller annat intrång i näringen.
och förluster
pâ grund av driftsavbrott
föreskrifter

ersättning

När det gäller

arbetsinkomst

för förlorad
Detta belopp

har justerats

till

företag

för utbetalda

är ersättningen
vid flera tillfällen

löner

begränsad

till

och ersättning
visst

belopp.

för att följa sjukpenningens
höjning inte skett. Enligt en sär-

men efter 1966 har någon
skälig ersättning
kan ägaren till ett sällskapsdjur
skild bestämmelse
låtit
för den kostnad och förlust som åsamkats honom om en myndighet
avliva djuret.
skall minskas med vad som kan
enligt förordningen
Ersättningen

utveckling

vidare inskränkningar
Det föreligger
utfás på grund av försälqingsavtal.
vid bl.a. vållande eller försummelse
i ersättningsmöjlighetema
av den
skadelidande.

Frågor

kollegiet.

om ersättning
Under perioden

50 ansökningar.

avsåg ingripanden
ka fall

Den absolut

enligt

hade ingripandet

smittskyddslagen.

enligt

förordningen

1993-1997

prövade

övervägande

delen

av dessa ansökningar
I endast några enstaför ansökan skett med stöd

livsmedelslagstiftningen.
som låg till

grund

prövas
av Kammardrygt
Kammarkollegiet
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sjukdomar

smittsamma

l

för

kostnader

Samhällets

18

Inledning

l

I detta

kapitel

domar.

Någon

kostnader

samhällets

behandlas

av dessa kostnader
sådana kostnader som direkt

samlad

sig när det gäller

bild

för

smittsamma

i Sverige
orsakats

sjuk-

finns inte, vare
av sjukdomarna

viför samhällets åtgärder att förhindra
eller när det gäller kostnaderna
Försök har gjorts i olika sammanhang
dare spridning.
att beräkna kosthar dock förelegat bl.a. på grund av att nödnaderna. Flera svårigheter
om enskilda åtgärder eller enskilda kostnadsolika kostnader ges i kapitlet exemsaknas. För att åskådliggöra
beträffande
kostnader i olika avseenden. De
sådana beräkningar

grundinfonnation

vändig
poster
pel

inte ge någon grund för en korrekt samde olika beräkningama
vidare
svårt
lad bedömning.
Det är
att jämföra
har använts för
bl.a. med hänsyn till att skilda beräkningsmetoder
olika

kan emellertid

studierna

och

många

är ofullständigt

gånger

med

till att underlaget
för beräkningarna
och bygger på olika antaganden. Vidare

hänsyn

beräkningarna

infektionssjuksamtliga
av kostnaderna
till samtliga
i smittskyddslagen
domar medan andra har avgränsats
sjukdomarna.
sjukdomar eller till de samhällsfarliga
anmälningspliktiga

omfattar

vissa

beräkningar

i kapitlet

Redovisningen

bygger

smittsamma

kostnader

för

Fredlund

och

Fredlund

m.fZ., publicerad

professor

främst

sjukdomar

på en studie över samhällets
Hans
av smittskyddsläkaren

Giesecke

Johan

fortsättningsvis

i Läkartidningen

kostar
1996 "Vad
rapport
Statskontoret
smittskyddsorganisationen
av
uppdrag se närmare kap. 16.

Socialstyrelsens
utvärdering
kommitténs

18.2

Smittskyddsorganisationens

I Statskontorets

skyddsorganisationen

uppdrag
i

genomfört

på

kostnader

kostnaderna
för smittatt redovisa
bemärkelse,
dvs. Smittskyddsinstitutet

ingick
snäv

benämnd

nr 6 l998;95:522-526,
och den
sjukdomarna"
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kostnader

SMI,

för smittsamma

och kommunerna.
kostnader

landstingens

har här varit

intresse
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smittskyddsläkama

Socialstyrelsen,

skilt

sjukdomar

sär-

emellertid

att någon samhar svårt att
lad kostnadsbild
inte har kunnat ges eftersom landstingen
på ett enhetligt sätt. Vidare skiljer det sig
redovisa flera kostnadsposter
beträffande
vad som ingår i smittmarkant mellan de olika landstingen
Av Statskontorets

nisationen.

smittskyddsläkaren
t.ex. när det gäller huruvida
och fria läkemedel.
för laboratorieanalyser

budget,

skyddsläkamas

medel

får anslaget

rapport

framgår

Av

för smittskyddsorga-

kostnader
1997 for tillsyn
rapporten uppgick Socialstyrelsens
till 4 miljoner
kr.SMI :s kostnader
rörande smittskyddet
och föreskrifter
för den del av verksamheten
av smittsom mer direkt är föranledd
kostnader för
uppgick till 45,1 miljoner kr. Kommunernas
skyddslagen

Enligt

till

storleksord-

avser 43,8 miljoner
och 11,5 miljoner

kr. Härav

smittskyddsläkarorganisationen

belopp

Resterande

övriga

kostnader.

blivna

patientavgifter

hänför

med

uppgå

kr lönekostnader

för

drifts-

och

sig till

se vidare
för laboratorieprov

och tvångsisolering,
bl.a. kostnader

detta kommer

verksamhet,
har uppgivits

enkät till smittskyddsläkama,

i Statskontorets

100,3 miljoner

Till

uppskattats

för smittskyddsläkarnas

kostnader

Landstingens
till

i rapporten

kr.

5 miljoner

grund

har

smittskyddet

det direkta

ningen

kr vissa

kostnader
avsnitt

för ute18.3 nedan.

och fria

läkeme-

och utsamt
dessa kostnader
i
bildning.
För de smittskyddsläkare
som redovisat
enkäten uppgick sådana kostnader till sammanlagt omkring 39 miljoner
de samhällsfarliga

del vid

kr. Statskontoret
verksamheten

framhåller
torde

vara

sjukdomarna

emellertid

väsentligt

for information

för smittskyddsatt kostnaderna
högre än vad som kunnat redo-

visats.

Enligt

Statskontorets

löne- och driftskostnader

miljoner

kr.

Beräknat

uppgick smittskyddsläkarenheternas
rapport
lokal och telefon 1997 till totalt ca 52
utöver
kostnaden
per invånare var den genomsnittliga

var spännvidden mellan de olika landstingen
per invånare varierade mellan 2:27 kr Landsoch 13:83 lcr Gotlands kommun.

därvid

5:85 lcr. Emellertid

mycket

stor. Kostnaden

tinget

i Östergötland

med den avgränsning

som gjorts ovan, är
i huvudsak offentligt
finansierad.
För landstingen utgörs dock en minddel
Det bör dock erinras om att
patientavgifter.
finansieringen
av
re
av
för de samhällsfarliga
och läkemedel
sjukdomarna
är undersökning

Smittskyddsverksamheten,

helt kostnadsfria
för patienten.
som behövs från smittskyddssynpunkt
För SMI:s del är den verksamhet
som medräknats
ovan anslagsñnanhar SMI också avgiftsfinansierad
verksamhet
för
sierad. Emellertid
bl.a. diagnostik

av smittämnen.

Kostnader

18.3
Bland

kostnader för smittsamma

Samhällets
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för

sjukdomar

smittskyddsåtgärder

vissa

som omfattas av smittskyddsundersökför den enskilde kostnadsfri

smittskyddsåtgärder

de konkreta

ingår bl.a.
lagens bestämmelser
i vissa
behandling
ning, vård och

fall

sjukdomar.

samhällsfarliga

vid

visat sig mycket svårt att få kunskap om kostnaderna
Det har emellertid
Enligt en grov uppskattning beräknar Statskontoret
for dessa förmåner.
patientavgifter uppgår till 16 miljoner kr
för uteblivna
att kostnaderna
kostnaden för de
beträffande
uppskattning
motsvarande
årligen. Någon
läkemedelskostnaden
patienten själv
dvs. den del av
fria läkemedlen,
har inte kunnat

skall betala,

Enligt
derna

för

erhållas.
kan

beräkning

Fredlund

m.fl:s

de enligt

smittskyddslagen

de årliga

laboratoriekostna-

sjukdomarna

anmälningspliktiga

var de redosjukdomarna
för de samhällsfarliga
visade totala kostnaderna
ca 20
kostnaderna
Med grund i de redovisade
kr för 16 landsting.
miljoner
indikera
på
Statskontoret
att kostnaenligt
riket
till
skulle en omräkning
år.
kr
derna ligger runt 90-130 miljoner
per
för
har kostnaden
för tvångsåtgärder
kostnaderna
Beträffande

uppskattas

till

tvångsisolering

enligt

uppgift

1997. Någon
inte kunnat

115 miljoner

kr.

Statskontoret

I Statskontorets

beräknats

rapport

uppgå till

la

29 miljoner
samhället

kostar

om vad tvångsundersökning

har

erhållas.
för blodgivarscreening

Kostnaderna

beräknas

enligt

Fredlund

mil.

kr per år och för mödrahälsovårdsscreening
ca 70 miljoner
uppskattar Fredlund mil. kostnaderna
Vidare
år.
kr
till 40 miljoner
per
kr årligen och skoltill 115 miljoner
för barnvaccinationsprogrammet
till 24 miljoner kr.
vaccinationsprogrammet

uppgå

till

för Folkhälsoinstitutets
nämnas kostnaderna
prevenöverförbara
sexuellt
andra
och
hivinfektion
gäller
det
tiva arbete när
budget för år 1999 har ca 51 miljoner kr anslasjukdomar.
I institutets
kr
84 miljoner
har staten beviljat
Härutöver
gits för denna verksamhet.
Här bör också

som tillfälligt
Beträffande

bidrag

till storstadsområdena

kostnaderna

för smittutredning

för hivpreventivt

arbete.

vid objektrelaterad

smit-

till följd av
kostnader
beräknat att kommunernas
ta har Statskontoret
kr årligen.
smitta uppgår till 2,5 miljoner
vatten- och livsmedelsburen
vid
1997 för utredning
uppgick kostnaderna
Jordbruksverket
Enligt
salmonella
hos djur till ca 5,7 miljoner kr.
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kostnader

18.4

för smittsamma

Direkta

för organisation

och åtgärder

sjukdomar.

intresse

Av

förekomsten
kostnader
för

Nedan

spridning

vården

och
samt läkemedelskostnader
kostnaderna
för
samhället
i
övrigt
avses
redogörs för olika uppskattningar
av såda-

kostnader.

och indirekta

18.4.1

slutna

varmed

och för den enskilde.

Sjukvårdens

Sluten

av kostnader
av smittsamma
de kostnader
i övrigt som
presenterats

att belysa

är också

och den

kostnader,

na direkta

uppskattningar
för att förhindra

orsakar samhället.
sjukdomarna
Sådana
av de smittsamma
kan delas in i direkta kostnader,
varmed här avses kostnader

den öppna

indirekta

för

kostnader

sjukdomar

har olika

avsnitt
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indirekta

och

smittsamma
I föregående

sjukdomar

direkta

kostnader

vård

Samlade

för hela riket

uppgifter

den vid olika

avseende

kostnader

saknas. Uppgifter

sjukdomar

för den slutna vår-

i Socialstyrelsens

patientre-

om diagnos och vårdtid kan emellertid
ge en viss uppfattning
om
i vilken utsträckning
olika sjukdomar föranlett sluten vård och med led-

gister

ning

kan kostnaderna
till Viss del belysas. Någon
av dessa uppgifter
rättvisande
bild ger dock inte dessa uppgifter, bl.a. på grund av att flera
sjukdomstillstånd
kan föreligga
samtidigt.
Det skall också beaktas att

kostnaderna

insatser

krävs

Så kan kostnaden

är beroende av vilka
vid det aktuella vårdtillfállet.

genomsnitt
emellertid

beräknas

till

omkring

4 000

från
kr.

sjukvårdens

Om

sida som
för ett vårddygn i

sjukdomstillståndet

är sådant

vård på en intensivvårdsavdelatt det föranleder
istället uppgå till omkring 20 000 kr.
ning kan vårddygnskostnaden
Även
från patientregistret
inte kan ge grund för någom uppgifterna
kan
dessa
tillförlitliga
ändå ge en viss bild av
kostnadsberåkningar
ra

kostnadsläget.

För

de samhällsfarliga

sjukdomar

till
som rapporterats
registrerats
där den samhällsfarliga
sjukdomen
angivits som huvuddiagnos.
Vid en vårdkostnad
4
000
kr
skulle
kostnaden
för
vårddygn
den
slutna
vården för de
om
per
samhällsfarliga
sjukdomarna
1996 uppgå till nämnare 68 miljoner
kr.
Bland dessa samhällsfarliga
sjukdomar
svarade tuberkulos
för 7 658
SMI

1996 har sammanlagt

vårddygn,
hivinfektion
motsvara
motsvara

vilket

skulle

16 858 vårddygn

motsvara
huvuddiagnos

som
8 miljoner

9,3 miljoner

30,6 miljoner

kr. Vidare

registrerades

under

vårddygn

vilket

kr och salmonella
kr.

l

709

under 2 333 dagar vilket

skulle
skul-

Samhällets
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Vid
skulle

enligt

sjukdomar

anmälningspliktiga

övriga

kostnader för smittsamma

sjukdomar

smittskyddslagen

1996
för slutenvård
kostnaderna
beräkning
en motsvarande
svarade för de största
59, 2 miljoner kr, varav campylobacter

vid

uppgå till
kostnaderna.

för den slutna vården på grund av
att skatta kostnaderna
sjukdomar har också gjorts i studien av Fredlund
infektionsrelaterade
för sluten vård uppgå
m.f1. Enligt denna analys beräknas kostnaderna
Ett försök

till

2,4 miljarder

rapport

Som jämförelse

kr.

att i Socialstyrelsens
vid sjukdoms-

år 1991 for slutenvård

kostnaderna

beräknades

kan nämnas

till ca 0,8 miljarder.
och parasitsjukdomar
del
begränsad
endast
denna
av de infektionsutgör
en
grupp
under bl.a.
förekommer
sådana
eftersom
även
sjukdomarna,
relaterade
i urinoch
sjukdomar
sjukdomar
andningsorganens
ukdomsgruppema

infektionssjukdomar

gruppen
Emellertid

och könsorganen.

Öppen vård
för läkarbesök

kostnaden

m.f1. skattar

Fredlund

inom

primärvården

på

kr per år. I Socialstyrel1,7 miljarder
till omkring
grund av infektioner
i sjukför enbart sjukdomarna
kostnaderna
sens rapport uppskattades
1991 till ca l miljard kr.
och parasitsjukdomar
infektionsdomsgruppen
Idessa

ingår

kostnader

dock

som öppen specialistdenna sjukdomsgrupp
en-

såväl primärvård

Som ovan anmärkts upptar
dast en del av infektionssjukdomar-na.

vård.

emellertid

Läkemedelskostnader
för 1995 har Fredlund
från Apoteksbolaget
av statistik
uppgår
infektionssjukdomar
för
apotekskostnadema
m.f1. beräknat
att
kr.
till ca 1,3 miljarder

På grundval

l8.4.2

Indirekta

Enligt

Socialstyrelsens

avseende

kostnader

kostnader
beräknades

rapport
för mortalitet,

het, för sjukdomsgruppen

infektions-

de indirekta

förtidspension

kostnaderna,

och tillfällig

och parasitsjukdomar

sjuklig-

1991 uppgå

kostnader
avsågs här produkkI. Med indirekta
ca 2,5 miljarder
går miste om
nation
och
tjänster
de
dvs.
tionsbortfallet,
som en
varor
sjukdom.
drabbas
till följd av att vissa människor
av
för sjukskrivning
kostnader
Beträffande
p.g.a. infektionssjukdom

till

betalas

de första

två veckorna

av arbetsgivaren.

Riksförsäkringsverket

299

300 Samhällets

kostnader

för heller
fördelar

för smittsamma

löpande

statistik

diagnoser.

Någon

inte någon

sig på olika

skrivning

vid

dagar och diagnos

under

drygt

ersatta

121 miljoner

infektions-

sjukdagar

inte

bl.a.

Riksförsäk-

för antal

sjuk-

framgick

att av sammanlagt
år 1991 svarade sjukdomsgruppen

för 4 miljoner

ten av dessa berodde
infektioner
i andningsorganen

erhållas.

vissa studier

1990. Av studien

på "olika

sjukdagar.

tanninfelctioner".

för 12 miljoner

svarade

Härutöver

sjukdagar

hälf-

Drygt

och influensa

sjukdagar.

1996 utbetalades

Under

över hur utbetald sjukersättning
uppgift om kostnaderna för sjuk-

genomfört

och parasitsjukdomar

för 3,5 miljoner

SOU 1999:51

kan därför

sjukdom

smittsam

har emellertid

ringsverket

sjukdomar

kr i ersättning

4,7 miljoner

till

smittbärare

till

smittbärare
1989:225
jfr
kap. 17.
om ersättning
torde hänföra sig till personer som
av dessa ersättningar
smittats av salmonella.
Vidare utbetalades
under 1996 tillfällig
för vård av
föräldrapenning

enligt

lagen

Huvuddelen

sjukt barn med 2,2 miljarder

del av denna kostnad

övervägande

Fredlund

kr. Enligt

kunna

m.fl.:s

hänföras

studie torde

till

en

infektionssjuk-

domar.

18.4.3

Kostnadsberäkningar

Beträffande

vissa

naderna

som
Den

exempel.
nader

finns

sjukdomar

studier

dessa sjukdomar

föranlett.

genomsnittliga

kostnaden,

för

inbegripna,

även den grundade

vissa

sjukdomar

som närmare belyser kostHär skall ges några sådana
direkta och indirekta
kost-

B hos vuxna har beräknats
uppgå till
13 000 hänförde sig till medicinsk
vård.

hepatit

ca 22 000 kr per patient, varav
Kostnaderna
för inhemska fall

knappt

för

har, enligt en studie som
av salmonella
1992, beräknats sammanlagt
sig på förhållanden
till

kr varav 48 procent avsåg direkta kostnader.
Här
att i majoriteten
av de fall av salmonella
som
i Sverige har smittan erhållits
utomlands.
Kostnaderna

10 miljoner

bör dock uppmärksammas

diagnosticeras
för

salmonella

direkta

är således

och indirekta

Fredlunds

m.fl.:s

väsentligt

kostnaderna
artikel

högre

än denna

vid okomplicerad

beräknats

till

beräkning.

klamydia

sammanlagt

De

har enligt
kr

12 miljoner

årligen.
I Socialstyrelsens

stadsregionerna"
till

300-480

rapport

uppskattades

1994:3

"HIV

landstingens

och AIDS
kostnader

i vården

i stor-

vid hiv/aids

totalt

kr per år. Därav avsåg 200-360 miljoner
kr somatisk vård och 100-120 miljoner
kr preventiva
psykosociala
insatser. En-

miljoner

ligt en analys
av l990-talet
har börjat

vid Huddinge
bl.a.

sjukhus

har vården

förändrats

på så sätt att mindre kostnadskrävande
har läkemedelskostnadema
tillämpats.
Samtidigt

sedan början
vårdformer
ökat till

att

kostnader

Samhällets
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numera utgöra
hiv/aidsvården.

Danderyds

50 procent

nästan

visade

Analysen

sjukdomar

för

budgeten
av den sammanlagda
för en hivpatient
att totalkostnaden

vid

den s.k. Venhälsan

se

och vid

sjukhus

Huddinge

sjukhus,

för smittsamma

97 000 och

mellan

128 000 kr,

1997 uppgick till
varav
För de
43 000 och 60 000 kr avsåg kostnader för hivläkemedel.
har kontakt med omkring
tre Stockholmsklinikema,
som tillsammans
till
för hivläkemedel
kostnaden
årliga
den
uppgår
hivinfekterade,
1 400
för
kostnaderna
studier
direkta
över
kr. Några
omkring
70 miljoner
vårdrelaterade
rapinfektioner i Sverige finns inte. I Socialstyrelsens

kap.

l3.5.l

mellan

En verksamhetsöversyn"
infektioner.
1998: 19 "Vårdrelaterade
prekonstakostnader.
I
dessa
uppskatta
rapporten
försök
olika
att
senteras
och bygger på vissa antaär ofullständiga
teras dock att beräkningarna

port

vad som presenteras i rapporten beräknades vårdkostnakr 1988. Vidare betill 675 miljoner
infektioner
dema för postoperativa
antibiotikautlöst
diarré
med
patienter
vård
för
kostnaderna
räknas
av

ganden. Enligt

jfr kap. 4

i Göteborg

stafylokocker

meticillinresistenta

med MRSA

ha kostat

beräknas

kr. Här kan också nämnas

miljoner

250-500

vara i storleksordningen
att vården av patienter

i storleksordningen

6 miljoner

kr 1995.

kommentarer

Avslutande

18.5

av vad de
Att det inte är möjligt
kostar samhället.
att
sjukdomarna
smittsamma
beror
sjukdomar
kostnader
för
smittsamma
samhällets
beräkna
närmare
sjukdomar
är svåra att
delvis på att många frågor kring smittsamma
Som framhållits

i inledningen

finns

inte någon

Bristerna

beror

emellertid

ekonomiskt.

värdera

uppgifter

rörande

olika

ett sådant sätt att de kan ligga
har redovisats
ser. I kapitlet
kostnader

för smittsamma

dock

inte

de sammanlagda

m.fl.

har med grund

nader

till

grund

olika

sjukdomar.

att uppskatta
kostnader för att förebygga

kan uppskattas

till

för dem som blivit
jarder kr.

analy-

för samhällsekonomiska

att beräkna och uppskatta
kan
Från dessa olika beräkningar
fastställas.

kostnaderna.
smittsamma

Fredlund

av olika
Deras slutsats

beräkningama

sjukdomar

kost-

är att
rimligen

kr per år och att samhällets kostnader
kan uppskattas ligga mellan 5 och 10 mil-

någon miljard
smittade

till stor del också på att
inte finns redovisade på

samhällskostnadema
de totala

bild

försök

i de sammanställda

försökt

samhällets

saknas eller

kostnader

samlad
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Utländsk

19.1

Smittskyddslagstiftning

19. l

Danmark

rätt

i Norden

mod smitsomme
genom lov om foranstaltninger
sygdomme som trädde i kraft 1980. Lagen gäller endast vissa uppräkeller aids, och de sjukdomar
nade sjukdomar
dit hör inte hivinfektion
och diftebl.a. fläckfeber
sådana
allmänfarliga
som omfattas indelas i
A.
Vissa av
och hepatit
tuberkulos
ri och övriga t.ex. salmonella,

Smittskyddet

bestämmelserna
hetsministem

regleras

de allmänfarliga

endast

omfattar
kan emellertid

besluta

sjukdomama.

Sund-

även skall kunatt bestämmelserna
sjukdomar då dessa uppträder på ett

på övriga smittsamma
na tillämpas
eller när existerande hysärskilt elakartat
sätt eller har stor utbredning
Sundinnebär en särskild risk för smittspridning.
gieniska förhållanden

att anom läkares skyldighet
en kungörelse
allmänfarliga
bl.a.
de
sjukdomar,
sjukdomar. Somliga
mäla smittsamma
anmälär individuellt
och aids men inte hivinfektion,
sjukdomarna

hetsstyrelsen

har utfärdat

ningspliktiga.
som finns i varen smittskyddsorganisation
fattar
beslut
län,
motsvarande
närmast
om flertalet av
amtskommun
kan t.ex.
Kommissionen
de åtgärder som regleras i smittskyddslagen.
helt eller delvis
offentliga
möten,
förbjuda
områden,
låta avspärra
distribution
eller
framställning
av livsmestänga verksamheter
som rör
verksamhet,
sådan
använarbeta
inom
att
del samt förbjuda smittbärare
da allmänna kommunikationsmedel
m.m. Vidare kan förordnas att den

Epidcmikommissionen,

sjukdom eller kan antas vara smittad av
som lider av en allmänfarlig
isoleras och läggas in på sjukhus.
läkarundersökas,
sådan skall låta sig
kan pågå. Om utlänge
Lagen anger ingen gräns för hur
en isolering
sjukdom inte kan hindras genom isolebredningen
av en allmänfarlig
skall tillgripas;
besluta att tvångsbehandling
ring kan sundhetsministem
sådant beslut

förutsätts

endast

fattas

i extraordinära

situationer.

kan även
hetsministem
om tvångsvaccinering
gränsat område eller av en begränsad personkrets. Någon
finns inte.
läkare att meddela förhållningsregler
förordna

inom

Sund-

ett avskyldighet for

304
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Könssjukdomar

är uttryckligen

tillämpningsområde.

Vissa

från

undantagna

bestämmelser

rörande

smittskyddslagens

i form
rekommendationer
den
i
s.k.
vejledning
har
Sundhetsstyrelsen
av
som
utarbetat
för diagnosticering
och behandling
av sexuellt överförbara

sjukdomar.

När det gäller

dessa återfinns

smittspåming

anges att läkaren i möjligaste
att delta i sådan, men patienten
har inte någon skyldighet
han haft. Möjlighet
att uppge vilka kontakter
till anonym testning av sexuellt överförbara
sjukdomar finns.
mån skall

försöka

motivera

sin patient

I den danska

finns en särskild ansvarsbestämmelse
strafflagen
smittsamma
sjukdomar.
Enligt bestämmelsen
kan
av
på
eller
hänsynslöst
upprepade
gånger
under
i
övrigt
sätt
ett
som
skilt försvårande
framkallar
fara för att annan
omständigheter
smittas med en livshotande
och obotlig sjukdom dömas till böter
överförande

fängelse

i högst

begränsat

till

fyra

år. Bestämmelsens

de sjukdomar

tillämpningsområde

som omfattas av smittskyddslagen
förarbetena innebär bestämmelsens

Enligt
en generell räckvidd.
ning emellertid
att den f.n. endast kan tillämpas

19.1.2

om
den
särskall
eller

är inte
utan har
utform-

på hiv/aids.

Norge

Den norska

lov 5 aug. 1994 nr. 55 om vem mot smittsmittskyddslagen,
trädde i kraft den.l januari
1995. Lagen omfattar
samme sykdommer,
alla smittsamma
sjukdomar,
skiljer
mellan
allmänfarliga
och övrimen
smittsamma
Vilka
sjukdomar.
sjukdomar
räknas
till
den
förstga
som
nämnda kategorin bestäms av Social- och hälsodepartementet
bl.a. andifteri,
ses tuberkulos,
smittsamma

hivinfektion

mänfarliga

ler endast de allmänfarliga
Statens

plikten
skall

helsetillsyn

av smittsamma
anmälas till SIFF

läkaren.

Ett mindre

och olika

sjukdomar.
smittsamma
har meddelat

sjukdomar.

typer av hepatit som allbestämmelser
lagens
gälav
sjukdomarna.

Vissa

föreskrifter
Ett

antal

rörande

anmälnings-

förtecknade

motsv.

Smittskyddsinstitutet
antal sjukdomar,
bl.a. gonorré,

sjukdomar

och till

kommun-

hivinfektion

och syskall utan angivande av personuppgifter
endast anmälas till SIFF.
Den som har skäl att tro att han har smittats av en allmänfarlig
smittatt ge besked till och uppsam sjukdom har fyra typer av skyldigheter;
söka läkare för nödvändig
undersökning,
att ge nödvändiga upplysningfilis,

att ta emot smittskyddsvägledar som kan klargöra smittförhållandena,
ning samt att låta sig isoleras när det är nödvändigt.
Skyldigheterna
är
Önskemål
emellertid
inte sanktionerade.
hivtestning
godtas.
om anonym
kan besluta om att ett flertal olika åtgärder skall
Kommunstyrelsen
vidtas för att motverka
bl.a. kan mötesförbud,
smittspridning;
stängning
av verksamheter

och desinfektion

komma

ifråga.

Beslut

om tvångsåt-

Utländsk
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efter framperson fattas av den s.k. smittskyddsnärrmden
fall
möjlighet
har
i
vissa
kommunläkaren
kommunläkaren
ställan av
fatta
interimed en läkare utsedd av fylkeskommunen
att tillsammans
låta unmistiska
Vägrar en smittad person att efter anmaning
beslut.

gärder

mot

sig, kan beslutas

dersöka

eller

för undersökning
bara vidtas

skall läggas in på sjukhus
att vederbörande
i högst sju dagar. Dessa åtgärder får

isolering

smittsam sjukdom
att klarlägga
om en allmänfarlig
gäller dessutom att åtgärden
förutsättning
ytterligare

i syfte

föreligger.

Som
Tvångsundersöksmittspridning.
för att motverka
nödvändig
vara
har
undersökningen
resultatet
fråga
i
komma
ning kan således
av
om
överförs till
liten eller ingen betydelse för att motverka
att sjukdomen
skall

andra.

pekas på att det mot denna bak-

förarbeten

I smittskyddslagens

med tvång.
att företa hivtestning
förhindra
eller
spridning
förebygga
för att

inte är möjligt

grund vanligtvis

Om det är nödvändigt
smittsam sjukdom

av
anmanas att låta isosig detta kan beslutas om tvångsisole-

skall den smittade

allmänfarlig

den smittade

lera sig. Motsätter

beslut får inte fattas innan det övervägts
om
tillfredsställande
eller vård eller få anbehandling
den smittade kan ges
smittförebyggande
åtgärd. Det förutsätts att
nat erbjudande
om frivillig
för andra åtskall stå tillbaka
enligt smittskyddslagen
tvångsåtgärder

ring

på sjukhus.

Sådant

gärder

närmare
som ligger
kan endast
Tvångsisolering

hetsbedömning
för smittövertöring
medföra.

Det

till

hands

komma

att

ifråga

om
lösningen

är den mest försvarliga
och den belastning

skall

för

lösa

smittproblemet.

isolering

i förhållande

som tvångsingreppet
sannolikt
övervägande

dessutom

vid

en heltill faran

kan antas
att smittan

vara
inte sker. När det gäller att bedöma faran för smittsprids om isolering
och
smittsamhet
skall bl.a. kännedomen
spridning
om sjukdomens
kontakter
smittvägar vägas samman med uppgifter
om den enskildes

med omgivningen

och hans uppförande.
vid vanligt

domar

som smittar
än beträffande
gänge t.ex. hivinfektion.

norlunda

socialt

Behovet

umgänge

av isolering vid sjuktex. tuberkulos är ansmittar vid sådant um-

som inte
Isolering får pågå i högst tre veckor.
förlängas med högst sex veckor

sjukdomar

Genom

gången,
nya beslut kan isoleringen
år.
emellertid
inte
tid
Det
än ett
är
utemen får inte pågå under längre
slutet att en person kan bli föremål för isolering på nytt om smittfaran
kvarstår.

Enligt

155 § i den norska

strafflagen

skall den som har skälig grund
smittsam
sjukdom och

att tro att han är smittsam med en allmänfarlig
överför smitta eller utsätter
som av oaktsamhet

annan för fara att smiti högst tre år. Strafflagen innehåller
även ett par
till
direkt
I 357 §
kopplade
smittskyddslagen.
bestämmelser
som är
föreskrifter
meddelade
stöd av
överträder
med
stadgas att den som
skall dömas till böter eller fängelse i högst tre månasmittskyddslagen
tas dömas

till

fängelse
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der. Har konkret

skall

förelegat

fara för smittspridning
skall

den

i stället

156 §

allmänna

överträder

denna paragraf
som
till skydd mot smittsamma
sjukdomar
som meddelats
föreskrifter
stöd av
meddelats
med
individuella
eller överträtt
som
dömas till böter eller fängelse i högst två år, om han
smittskyddslagen
hañ vetskap om att han därigenom vållat fara för att smittan skulle kim-

Enligt

tillämpas.

bestämmelser

na komma

att spridas

betydande

kroppsskada

till

personer. Drabbas en målsägande av
avlider kan straffet bli fängelse i högst

många
eller

fyra år.

Finland

l9.l.3
Den

finska

kategorier;

allmänfarliga,

sjukdomar.

I förordning

respektive
berkulos

indelar

smittskyddslagen

kategori.
och bland

de sjukdomar
och

anmälningspliktiga
bestäms

Bland

vilka

som omfattas i tre
andra smittsamma

till
som är hänförliga
återfinns bl.a. ehec och tu-

sjukdomar

de allmänfarliga

hivinfektion

de anmälningspliktiga

samt hepatit

B

och C.
Läkare,

och

tandläkare

somliga

laboratorier

är skyldiga

att göra

Anmälan
sjukdomar.
om allmänfarlig
om vissa smittsamma
smittsam sjukdom skall innehålla den smittades namn och personnummer, medan uppgift om namn inte skall lämnas då fråga är om anmälanmälan

ningspliktig

sjukdom.

Vid hivsmitta

vidarebefordrar

soinstitutet

skickas

uppgifterna

anmälan

som
Möjlighet
samt sjukvårdsdistrikt.
hivinfektion.
av
sjukdom som
smittsam
Om allmänfarlig

hälsocentral

konstaterats

eller med fog kan förväntas

direkt

till Folkhäl-

till
personnummer
till
testning
ges
anonym

utan

medför

risk

för

smitta

skall hälsovårdsmyndighetema

att sjukdomen
utan dröjsmål vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra
kan därvid bl.a. förordna om isolering av
sprids. Hälsovårdsnänmdema
bostäder och vårdanstalter,
och daghem samt
stängning av läroanstalter
läkare vid hälsocenteller förstöring.
Ansvarig
om desinfektion
ral kan förordna
undersökning
av personer som är eller misstänks
om
andra
försiktighetsåtgärder.
smittade
och
Dessa kan omfatta
vara
om

besluta

som gäller personlig hygien, arbete, skolgång och andra
levnadsförhållanden.
Läkaren skall vidare sörja för att lämplig vård an-

föreskrifter
visas.
finner
eller

Vid

allmänfarlig

detta nödvändigt
misstänkt

smittade

eller anmälningspliktig

sjukdom är, om läkaren
för att motverka
den smittade
smittspridning,
Sanktioner
skyldig att delta i smittspåming.

mot patienter som vägrar att medverka saknas emellertid.
Hälsovårdsnämnden
kan besluta om tvångsisolering
av den som inha insjuknat
i allmänfarlig
sjuknat eller misstänks
smittsam
sjukdom

Utländsk
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eller aids.

inte hivinfektion

således
kare

genast underställas
skall
att sjukdomen

I brådskande

fall kan ansvarig
beslutet

om isolering;
hälsovårdsnämnden.
Isolering
besluta

hälsovårdscentral

vid

måste

rätt

lädock

kan ske om risken för
och spridningen
inte kan

sig är uppenbar
andra
åtgärder eller om personen i fråga inte
av
kan eller vill underkasta sig de andra åtgärder som krävs till förhindranskall alla andra
tillgrips
Innan tvångsisolering
de av smittspridning.
är att den
prövas. Utgångspunkten
möjliga
sätt att hindra smittspridning
förhindras

sprida

med hjälp

än
personens frihet inte skall begränsas i större utsträckning
vården
och
hindra
smitta
sprids
för
att
att
vad som är nödvändigt
att
att vård ges
skall baseras på hans samtycke. Lagen medger emellertid
Efter
kan pågå i högst två månader.
Isolering
även utan samtycke.
kan länsrätten besluta om förlängframställan
från hälsovårdsnämnden
isolerade

Således kan isolering

ning med tre månader.
nader i sträck.

pågå under högst fem må-

innehåller
finska smittskyddslagen
en bestämmelse
om straffoaktsamhet
försummar
eller
uppsåtligen
att iaktför
den
av
som
ansvar
risk för
och
vållat
därigenom
förhållningsregler
ta för honom utfärdade
kan i
Gämingsmannen
sjukdom.
smittsam
spridning
av allmänfarlig
Den

till böter eller fängelse i
av smittorisk"
gäller den som förordnats
att hålla sig
Viiaktta
inrättningens
ordningsregler.
underlåter
isolerad men som
att
dare finns i den finska strafflagen
som straffbelägger
en bestämmelse
omfattar dock endast fall
spridande av farsot. Bestämmelsen
uppsåtligt
för "orsakande

sådant fall dömas

högst

sex månader;

då gärningsmannen
I andra

tal personer.
handel och vållande

ger upphov till en epidemi genom att smitta ett flerbestämmelser
fall kan strafflagens
om bl.a. misstill kroppsskada eller sjukdom komma i fråga.

1

Europa

Tyskland

Smittskyddet
Bekämpfung
Seuchengesetz.

regleras

i

übertragbarer
För vissa

författningar

federala

Gesetz

Krankheiten

beim

den

sexuellt

specialbestämmelser
utom
omfattar
Smittskyddslagen
derala

i övriga

Smittskyddslagstiñning

19.2
l 9.2.

detsamma

reglerar

i

överförbara

federala

samtliga
särskilda

und
zur VerhütLmg
Menschen
Bundesfinns

sjukdomar

dess-

Geschlechtskrankheitengesetz.

smittsamma

frågor

sjukdomar.
hänförliga

till

Vissa

fe-

hiv/aids,

bistånd.
bl.a. sådana som rör ekonomiskt
läkare är skyldig att anmäla vissa i smittskyddslagen
Behandlande
till hälsovårdsnämnden.
Enligt
förtecknade
sjukdomar
en speciallag
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skall hivfall

till

anmälas

inte röjas. Anmälan

därvid

ett centralt register. Den smittades
basis.
av aids görs på frivillig
bl.a. regler

innehåller

Smittskyddslagen

kostnader

tvångsåtgärder,

sanktioner.

och

en mängd åtgärder för att kontrollera
t.ex. kan i vissa fall beslutas om att en enskild
ställas under särskild övervakning,
dersökning,
eller

isoleras.

får endast

Tvångsisolering

får

åtgärder,
om förebyggande
Hälsovårdsmyndighetema

kan vidta

bud

identitet

sjukdomar,

smittsamma
skall

genomgå

läkarun-

beläggas med yrkesförske i mycket

speciella

fall.
i smittskyddslagen

Bestämmelserna

antagit en mängd särregler beträfdelstater
i princip är fakultativt,
andra
i
är i
som
och
t.ex.
kategorier
prostituerade
för somliga

fande hiv/aids.

Hivtest,

obligatorisk

Bayern

har Bayern

Exempelvis

delstatsnivå.

att uppehållstillstånd

hivtest

för
är en förutsättning
vissa undantag görs emellertid, bl.a.
har meddelat en rad
myndigheterna

och ett negativt

missbrukare

intravenösa

med regler på

kan kompletteras

skall beviljas

De bayerska
för den
måste följa, bl.a. föreligger
hivpositiva
en skyldighet
som
sin
infektion.
Bryter en
om
som är smittad att berätta för sexualpartners
tillfällen
och därigenom
sprider
vid upprepade
smittad mot reglerna
för EU-medborgare.

regler

smitta

och orsakar

fara för andra kan han tvångsisoleras

efter beslut

av

domstol.
buch

i Strafgesetz-

och försök till grov
om grov misshandel
för
straffansvar
gärningar
av
som innebusmitta.
Bestämmelserna
har
för överföring
av

vid bedömningen
eller

rit överföring
bl.a.

bestämmelserna

brottsbalken

motsv.

misshandel

har tillämpat

domstolarna

De tyska

tillämpats

fara

på fall

rörande

överföring

av hivinfektion

vid

sexuellt

umgänge.

Österrike

l9.2.2
Österrikes

smittskyddslag,

Epidemiegesetz,

omfattar

en mängd smittTuberhepatiter m.fl..

lepra, pest, malaria,
kolera,
samma sjukdomar
och vissa sexuellt
kulos regleras i en särskild lag, Tuberkulosegesetz,
syfilis, ulcus molle och lymfogranugonorré,
överförbara
sjukdomar
loma

i Geschlechtskrankheitsgesetz.

inguinale

Vare

sig Epidemiege-

elpå hivinfektion
är tillämplig
setz eller Geschlechtskrankheitsgesetz
ler aids; här gäller i stället en särlag, Aidsgesetz.
innehåller
bl.a. regler om anmälningsplikt.
I lagen
Epidemiegesetz
bestämmelser
tvångsåtgärder
finns vidare
som kan vidtas för att
om

begränsa
övervakning
smittade.

smittspridning,
och

Isolering

t.ex.

obligatorisk

undersökning,

tvångsvård,

som är eller misstänks
av personer
kan ske i den enskildes hem eller på sjukhus

isolering

vara
eller
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sjukdomar
och kan bara komma i fråga beträffande
vidtas
kan
Andra
åtgärder
i särskild förordning.
som
som förtecknats
eller förstörelse
enligt lagen är desinfektion
av lösöre samt utrymning
liknande bestämmelser.
Besinnehåller
Tuberkulosegesetz
bostäder.
av
hälsovårdslokal
de
båda
lagarna
enligt
tas
lut om tvångsåtgärder
av
läkare.
efter hörande av behandlande
myndighet
läkare
i Aidsgesetz
är bl.a. behandlande
Enligt bestämmelserna
liknande

institution,

skyldiga

att anmäla
Anmälan

tementet.

Vidare

och kön.

till socialdeparfall av aids men inte hivinfektion
födelsedatum
den sjukes initialer,
skall innehålla
med jämna
finns i lagen regler om att prostituerade

är förbjuden för hivposimåste låta testa sig, att prostitution
patienter detaljerade
och att läkare är skyldiga att ge hivsmittade
och tvångskontaktspårning
Bestämmelser
och råd.
upplysningar
om
åtgärder saknas.

mellanrum
tiva

finns en specialbestämmelse
som tar
från
sjukdomar
smittsamma
en person till en
av
hälsa
med vissa smittäventyrar
annans
annan. Den som uppsåtligen
kan dömas till böter eller fängelse i högst tre år.
samma sjukdomar
böter eller fängelse i högst
är straffskalan
Begås brottet av oaktsamhet
fordras
inte att smitta verkligen
bestämmelsen
enligt
år.
För
ett
ansvar

strafflagen

I den österrikiska

sikte

på överföring

det räcker

överförts;
vilken
melsen

att en smittad företagit en handling genom
kan ske. Flera underrätter har tillämpat bestäm-

med

smittoöverföring

på hivsmittade

som haft oskyddat

sexuellt

umgänge

med annan.

l9.2.3

Nederländerna

Nederländerna

under 1998. Lagen omfattar
antog en ny smittskyddslag
sjukdomar och bland dessa ingår
uppräknade smittsamma

endast

vissa

inte hiv/aids.

av hiv/aids

baseras i stället

specialförfattningar
framställningen
av blodprodukter.

samarbete.
rörande

Enligt
domar

Kontrollen

till

Vissa

smittskyddslagen

skall behandlande

den kommunala

hälsomyndigheten.

och aids sker på frivillig
Chefen

på området
läkare

främst

på frivilligt

förekommer,
anmäla

Anmälan

bl.a.

vissa sjuk-

av hivinfektion

basis.

för den kommunala

förvaltningen

har befogenhet

att förord-

Han kan t.ex. besluta att en person
na om en rad smittskyddsåtgärder.
från arbetsavstängning
läkare,
skall undersökas
av smittbärare
om
av
lösöre.
kan
Han
förstöring
även besluta
platser och skolor samt om
av
Ett sådant beslut måste dock bekräftas av domstol
om tvångsisolering.
skall kunna komma ifråga
För att tvångsisolering
att vara giltigt.
Förtecksjukdomar.
det röra sig om vissa, särskilt förtecknade,
beslut
hälsoministem
snabbt
tämligen
kan ändras
ningen
genom
av
för

måste

309

310

Utländsk

SOU 1999:51

rätt

och måste inom viss tid fastbeslut är dock interimistiskt
återfinns
bl.a. polio, tuberkulos,
närvarande
För
riksdagen.
av
febrar i förteckningen.
Tvångsrabies och virala hemorragiska

ministerns
ställas
difteri,

får endast

ske om en person
inte frivilligt
honom,
givits
som
Varje
omgivning.
fara
för
sin
allvarlig

isolering
regler

måste ha prövats

rätta med problemet

antingen
smitta

väljer

underkasta

att frivilligt

låter

och upphävs

på sjukhus

sker

tas. Isolering

att följa de förhållningsisolera sig samt utgör en
att komma tillannan möjlighet
innan beslut om tvångsisolering

vägrar

först

sig åtgärder

då personen ifråga
eller inte längre kan

annan.
nederländska

innehåller
ingen bestämmelse
strafflagen
som
från
till
smitta
tar sikte på överföring
en
annan,
en person
av
men i vissa fall kan det bli aktuellt att använda sig av straffbestämmelserna som rör våld mot person.
Den

särskilt

19.2.4

Frankrike

de

santé publique

kompletteras
innehåller

vissa

hivinfektion

rapporteras
Då en epidemi eller
prefekten
ung.
motsv.

förkortad

och regler

återfinns

CSP.

utfärdade

i Code

Bestämmelserna

på lokal

nivå.

CSP

vaccination
och anmälom obligatorisk
råder obligatorisk
t.ex.
anmälsjukdomar

aids, varvid

beträffande

ningsplikt

nedan

i texten

av förordningar
bl.a. bestämmelser
rörande

ningsplikt

smittskyddslagstiftningen

franska

Den grundläggande

på frivillig

den smittades

identitet

inte får röj as;

basis.

fara hotar folkhälsan
kan
annan överhängande
besluta om omedelbar
verklandshövdingen
i förordning.
Exempel
som regeringen föreskrivit

ställighet av åtgärder
på sådana åtgärder är förstörelse
av personer som smittats
koppor, kolera och pest.

omständigheterna

Bekämpningen
norré,

ulcus molle

och isolering på sjukhus
av livsmedel
smittsamma
sjukdomar
t.ex. smittvissa
av
Åtgärderna får emellertid
endast vidtas om

är exceptionella.

sjukdomarna
av de sexuellt överförbara
behandlas i ett eget avsnitt
och klamydia

syfilis, goi CSP. Per-

soner som lider av sådan sjukdom är skyldiga att undergå läkarunderförsvunnit.
Prefekten kan i
till dess smittrisken
sökning och behandling
på sjukhus. Även för
vissa fall besluta att en smittad skall tvångsintas
finns ett särskilt kapitel. Där fastslås att
bekämpningen
av hivinfektion
Vidare
på kampen mot sjukdomen.
inriktningen
skall
bestämma
staten
förordnas

tagning
identitet

att det i varje del av landet skall anvisas åtminstone
en motsom utan kostnad för den sökande och utan att avslöja dennes
finns en rad
skall genomföra hivtest. Till dessa bestämmelser

specialförordningar,

bl.a. rörande

hivtestning

som i princip

är frivillig,
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för vissa grupper som t.ex. blodgivare.
Det finns ingen
vård
informera
eller
sina sexualför hivpositiva
skyldighet
att motta
finns inte.
partners. Något program för kontaktspåming
hivinfektion
till sexualpartners
har såför överföring
Straffansvar
av
med undantag

Ansvar for annan typ av
av franska domstolar.
till
överföring
en annan har prövats enligt
av smitta från en person
bestämmelserna
i strafflagen, bl.a. enligt dem som rör förgiftning.
känt

vitt

inte

19.2.5

prövats

Italien

sjukdomar
smittskyddslagen
reglerar smittsamma
italienska
som
däremot
hiv/aids.
Olika
inte
typer
t.ex. röda hund och tuberkulos,
men
finansiesåsom övervakningssystem,
till hiv/aids
av frågor relaterade

Den

regleras

och testningsförfarande

av vård

ring

författningar.

Rapporteringen

identitet
sätt att den smittades
syftar till att hindra spridningen

genom specialoch skall ske på så

av aids är obligatorisk
inte avslöjas. Det finns
av hivinfektion
eller isolering.

tvångsbehandling

tvångstestning,

i stället

lag som
såsom t.ex.

ingen

med medel

behandgrundlag skall medicinsk
i italiensk
Enligt en bestämmelse
bestämts
i
har
förordnats
lag.
Det
i
lag
inte
ling vara frivillig
annat
om
sexuellt
överförbara
sjukdomar.
kan ske beträffande
att tvångsvård
emellertid
inte
undantaget
Iitaliensk
konstateras
doktrin
är tillämpatt
ligt på aids, i vart fall inte så länge som sjukdomen är obotlig.
Vid

smittspridning

uppsåtlig

kan vissa ansvarsbestämmelser

lagen som rör spridande av epidemi tillämpas.
vid sexuellt
gan om överföring
av hivinfektion

Såvitt

i straff-

känt har inte fråprövats

umgänge

av ita-

liensk domstol.

19.2.6

Storbritannien

Den allmänna
1984 utgör
lation

smittskyddslagen

Public

Health

med Public

tillsammans
Den brittiska

Control of Disease Act
Infectious Diseases Regu-

basen för kontroll

1988 den författningsmässiga

sjukdomar.

Health

smittskyddslagen

omfattar

av smittsamma
generellt fem an-

smittkoppor
pest, återfallsfeber,
gäller vissa av bestämmelserna
och tyfus. Dessutom
även andra smitthivinfektion,
aids
inte
huvudregel
sjukdomar,
t.ex.
men
som
samma

mälningspliktiga

tuberkulos,
ellt

mässling

överförbara

Venerea

sjukdomar:

Disease

och påssjuka.

sjukdomarna
Act

kolera,

l9l7.

Särskilda

syfilis,
Vissa

gonorré

bestämmelser
och ulcus

specialförfattningar

om de sexumolle finns i

rörande

hiv/aids

31 l
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och statistik.

provtagning

b1.a. selqetess,

reglerar

Hivtestning

är i prin-

cip frivillig.
rapportering
ger b1.a. regler om anmälningsplikt
sker dock på helt frivillig
basis samt om olika tykan ta till för att hindra utsom myndigheterna
per av tvångsåtgärder
sjukdomar. De flesta bestämmelserna
bredningen av smittsamma
är inte
Smittskyddslagen

och aidsfall

av hiv-

tillämpliga

på aids; dock är reglerna

på sjukhus

och isolering

tillämpliga

om tvångsundersökning,
Beslut
på sjukdomen.

av domstol, och det finns
kan bli aktuell. Domstolen
isolering

fattas

isolering
under

vilken

skriva

när isoleringen

skall upphöra

intagning

om tvångsingen begränsning
av den tid
kan i sitt beslut

men tiden kan förlängas

före-

genom

ett

nytt beslut.
i Offenser f.n. över straffbestämmelsema
för
dessa
skall-bli
enklare
1861
att
att tillces Against the Person Act
i syfte att allvarligt
skada annan.
lämpa på b1.a. uppsåtlig smittspridning
redan idag vara möjligt
Det torde emellertid
att med stöd av lagen

regeringen

Den brittiska

väcka

åtal för sådan gärning.

har det sannolikt
en person
umgänge.

dömts

Enligt

från Department

fall

något

för att ha smittat

annan med hivinfektion

i England

of Health

eller Wales

där

vid sexuellt

kommentarer

Sammanfattande

19.3

uppgift

inte förekommit

mellan svensk och utländsk smittskyddslagstiftning
en jämförelse
och
slutsatser dras. Skall man göra en ordentlig
kan endast försiktiga
skillnaderna
mellan de olika
säker jämförelse
måste de grundläggande
Vid

staternas

beaktas,

rättsordningar

och hänsyn

ekonomi,

faktorer

som ett lands klimat,
tingpolitik
m.m. Vissa iakttagelser

måste

drog-

beträffande

även tas till

andra

och sexualpolitik,
de studerade

flykstaterna

kan dock göras.
I samtliga
Liksom

den

skyddslagama
franska

lagar som reglerar smittskyddet.
stater finns övergripande
omfattar
de allmänna
smittsmittskyddslagen
svenska
i Norge,

smittskyddslagen

na. Storbritanniens
Smittskyddslagarna

Finland

och Tyskland

innehåller

smittskyddslag
i Danmark,

hivinfektion;

även

den

rörande denett par bestämmelser
på aids.
är i vissa fall tillämplig

Österrike,

Nederländerna

och Italien

eller aids.
vare sig hivinfektion
för sjukvårdspersonal
Skyldighet
att anmäla förekomsten
av vissa
i alla de studerade
svåra sjukdomar
till en central instans förekommer

omfattar

sjukdom i Danmark, Norge,
är en anmälningspliktig
staterna. Hivinfektion
Norge, Österrike, Frankrike
och
Finland
och Tyskland.
I Danmark,
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Italien

fall

skall

sker på frivillig

av hivinfektion
av aids anmälas. Anmälan
och Storbritannien.
basis i Nederländerna

rätt

och aids

för att förhindra
att i särskilda fall vidta tvångsåtgärder
Det kan
i samtliga
staters smittskyddsreglering.
stängning av
tvångsvaccinering,
t.ex. röra sig om tvångsundersökning,
Tvångsisolering
verksamheter
eller övervakning.
är en åtgärd som i de

Möjligheter

smittspridning

finns

men isolering p.g.a. hivinfekregler kan endast ske i ett
tion eller aids med stöd av smittskyddslagens
ske i
kan
förutom
hivinfektion
i Sverige
fåtal länder. Isolering
p.g.a.
flesta

länder

form,

De allra flesta tyska delstatema

och Tyskland.

Norge

i någon

förekommer

begagnar

sig dock

kan isolering av aidssjuka äga
I Storbritannien
inte av denna möjlighet.
Tvångsomhändertagande
omständigheter.
bestämda
under
vissa
av
rum
kan
emellertid
hivinfektion
i många länder
smittats
av
personer
som
författningar

ske enligt
smittade

om psykiatrisk

även har problem

av psykisk

vård eller narkomanvård,
beskaffenhet

eller

om de
av missbruks-

natur.
i ressig domstolarna
av bestämmelserna
för
misshandel
och
motsvarande
brott
pektive lands strafflag om
att beeller risk för överföring
överföring
döma gärning som inneburit
av hivinfektion
eller annan svår sjukdom. Den danska, norska och österrikisI många

ka strafflagen

länder

använder

har särskilda

ansvarsbestämmelser

sjukdom

att smittsam
som innebär
från en person till en annan.
kan konstateras
Sammanfattningsvis

ningar

som tar sikte på gäröverförs
eller riskerar
att

överföras

lagstiftningar

finns

jer sig åt. Skillnaderna
dition

att det i staternas smittskyddsdrag som förenar, men också flera som skilkan bl.a. bero på olikheterna
i staternas rättstra-

många

och deras epidemiologiska

historia.

Att

försöka

dra någon

slut-

lands epidemiologiska
inverkan
på respektive
sats om lagstiftningens
situation låter sig knappast göras; vad som är orsak och verkan är svårt
att säga.
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Internationellt

20. 1

Inledning

samarbete

plan bedrivs,

På internationellt

bl.a.

inom

FN och EU,

ett omfattande
i världen.

sjukdomar
av smittsamma
de internationella
organisationerna

utbredningen

arbete för att minska

består av
och
handlingsplaner
Det mer
av
program.
utförs vanligen av mindre organ och sammen då ofta inom ramen för de stora organisationemas

av arbetet inom
framtagande
av olika typer
konkreta
smittskyddsarbetet

Mycket

manslutningar,
program.
Det finns

inget

formellt

smittskyddssamarbete
SMI

beviljades

mellan

de nordiska

emellertid

av regeringför
kr
och
stärkande
miljoner
utveckling
tio
av
en i juni 1997 bidrag om
åren 1997-2000.
Avsikten
smittskyddet
i det s.k. nordiska närområdet
länderna.

Smittskyddsinstitutet

och samarbeta med de organ som motsvarar
är att SMI skall kontakta
institutet
i bl.a. de baltiska staterna samt övriga nordiska länder. Vidare
hålla sig informerade
skall institutet
och dess motsvarigheter
om planer
och insatser
organisationen

20.2

som företas av Nordiska
WHO
samt samordna

Arbetet

inom

ministerrådet

och Världshälso-

sitt arbete med dessa.

FN.

som bedrivs inom WHO för att motverka
sjukdomar
märks t.ex. utarbetande av överenskommelser,
och informationssystem
övervakningssamt bedrivande
av

Bland

det arbete

smittsamma

upprättande

av vaccinade
organisatioen av
En
ner som står bakom FN:s samlade program mot hiv/aids, UNAIDS.
viktig del av WHO:s verksamhet
är arbetet genom de s.k. Collaborating
eller en institution
Centre är ett laboratorium
Centres. Ett Collaborating
tions-

och forskningsprogram.

Dessutom

är WHO

vad gäller smittsamma
som har experter på diagnos och epidemiologi
samarbetar
med
sjukdomar
och zoonoser. Centret
ett eller flera länder.
På SMI finns fyra Collaborating
Centres, för bl.a. legionella.
WHO:s
kommelse

tjugoandra

Världshälsoförsamling

om det sanitära

arbetet mellan

antog 1969 en överensländerna, International
Health

3 l 6 Internationellt

samarbete

tillfällen,

överenskommelsen,

IHR.

Regulations

ligger
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till

grund

vid ett antal
som reviderats
för den svenska karantänslagstiftningen
se

syfte är att ge största möjliga skydd mot att vissa sjukmed minsta möjliga hinder för den internadomar sprids internationellt
tionella trafiken.
De sjukdomar
som regleras i IHR är f.n. gula febem,
finns några särskilda stadganden om malakolera och pest. Härutöver

kap. 10. IHR:s

t.ex.

natur

är av olika karaktär.
att i vissa fall hålla
medan andra
i landet,

i IHR

ria. Bestämmelserna

skyldigheten

smittskyddssituationen

Vissa
WHO

är av tvingande
underrättad
om

behandlar

de åtgärder

försom får vidtas av det enskilda landet och anger det mest restriktiva
farandet som får tillämpas.
vilken kan
pågår en översyn av bestämmelserna,
För närvarande
har
på området. Sedan IHR:s tillkomst
inverkan
på svensk lagstiftning
Vidare

förändrats.

sjukdomspanoramat

har den internationella

samfärd-

har medfört en ökad risk för spridning av vissa sjukdohar
Det
ansetts
som en brist att IHR inte omfattar regler mot andra
mar.
kolera och pest. Vidare har ifrågasätts om
febem,
sjukdomar
gula
än
till behandling,
möjligheter
kolera, bl.a. med hänsyn till förbättrade
seln ökat, vilket

Av de rapporter som givits över revisionsarbekonstaterats
bl.a. att det vid ett expertmöte
att de grundlägi IHR bör kvarstå men att IHR:s nuvarande roll bör
gande principerna
skall

ingå i regleringen.

tet framgår

särskilt

ändras och utvidgas,

vad gäller rapporteringsskyldigheten.

Där-

av vissa definierade
sympinternationell
Vidare
har
betydelse.
tom på ett antal sjukdomar
av
klarhet
i
vad
skall
olämprekommenderats
IHR
att
ge
som anses vara
vid

har föreslagits

rapportering

omedelbar

bör antas för
samt att en vägledning
WHO har tillsatt
tillämpningen
att underlätta
en
av bestämmelserna.
särskild arbetsgrupp för att utarbeta ett utkast till förändring av bestämmelserna. Ett färdigt förslag tros kunna presenteras för Världshälsoför-

liga och onödiga

under

samlingen

kontrollåtgärder

1999.

stöd från WHO

Med

för läkemedelsresistent
och förgiftningar.

global

har olika
tuberkulos

övervakningssystem

upprättats,

och för livsmedelsburna

bl.a.

infektioner

Övervakningen av läkemedelsresistent

och har bedrivits

sedan 1994. Den syftar

tuberkulos
är
standardipå
att
ett
och allvarligt
resistenstill

serat sätt samla information
om hur omfattande
problemet
är i olika länder. Övervakningssystemet för kontroll
av livsomfattar
och förgiftningar
de europeiska länmedelsburna
infektioner
derna och är avsett att utgöra
livsmedelsburna

kontroll.

i regionen.

Programmet

och kontrollen

syftar

särskilt

av
till

sjukdomar
orsakerna till livsmedelsburna
samt deras episamt att samarbeta med naatt sprida insamlad information
och
i deras ansträngningar
myndigheter
att stärka prevention

att identifiera

demiologi,
tionella

sjukdomar

ett stöd i förebyggandet
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För att stödja global övervakning
av antibiotikaresistens
WHONET.
WHONET
fram informationssystemet
som skall
yrkesgrupper

mjukvara
andra
världen

kunna

av mikrobiologer,
med infektionskontroll

användas

som sysslar
där de arbetar. Systemet

har i praktiken

har WHO

är en datorkliniker
och av
på den plats i

tagit

ännu inte

fått någon

större genomslagkraft.
i är Tropical DiseaEtt av de specialprogram
som WHO medverkar
för
och
vad gälforskning
utbildning
se Research Program, ett program
såsom lepra, flodblindhet
och malaria.
ler tropiska parasitära sjukdomar
Världsbanken
och
av FN:s utvecklingsprogram,
antal
länder
dessa
och
s.k.
jämte
ett stort
nonav
Med hjälp från programmet
har ett nätverk
organisations.

initierades

Programmet
WHO

och

stöds

govemmental

växt upp runt om i världen.
av forskningslaboratorier
WHO är vidare en av de FN-organisationer
som står bakom FN:s
världen,
hiv/aids
i
UNAIDS.
samlade program
UNAIDS
ersätter
mot
bl.a. WHO:s globala program mot aids, som funnits sedan 1986. Sveriaktivt

ge var mycket
ständig dialog

vid tillkomsten

plan

strategiska

programmets

och har etablerat en
av UNAIDS
arbete. Enligt
kring organisationens

med huvudkontoret
skall

UNAIDS

leda och stödja

åtgärder

överföring
sörja för förbättav hivinfektion,
som syftar till att förhindra
rad omsorg om och bättre stöd till redan smittade, nedbringa individerutsatthet för smitta samt lindra epidemins
effekt på
nas och samhällets
hälsa, uppehälle

och välbefinnande

hället.

försöker

UNAIDS

petens

för

verksamhet

identifiera

sunda handlingssätt

som för samoch strategier

Stöd ges till forskning som syftar till
och
Vidare hjälper UNAIDS
hjälpmedel
angreppssätt.
nya
och andra aktörer med att bygga upp komsamhällsgrupper
bl.a.
epidemin,
att själva kunna motverka
samt bedriver

för förebyggande
att utveckla
regeringar,

såväl för den enskilde

inom

arbete och vård.

området

övervakning

och kontroll.

utsetts till Collaborating

Centre för UNAIDS.

20.3

inom

Arbetet

SMI

har nyligen

EU

1993,
som trädde i kraft den l november
fick EG särskilda befogenheter
område. Artikel
på folkhälsans
3 o anmålsättning
på de villatt gemenskapens verksamhet,
ger som politisk
kor och i den takt som anges i fördraget, skall innefatta
"bidrag till att
I artikel 129 som omarbetades genom
uppnå en hög hälsoskyddsnivå".
Genom

Maastrichtfördraget,

folkhälsan.

den grundläggande

återfinns

Amsterdamfördraget
Inledningsvis

sägs i artikeln

niskors

hälsa skall säkerställas

samhet

utformas

bestämmelsen

att en hög skyddsnivå
hela politik
gemenskapens
när

och genomförs.

Vidare

sägs bl.a.

om
för män-

och verk-

att gemenskapens
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samarbete

skall inriktas
politiken,
den nationella
som skall komplettera
ohälsa
och
hos mänsjukdomar
förebygga
folkhälsan,
på att förbättra
krav
på att
människors
hälsa.
ställs
Det
faror för
niskor och undanröja
skall samordna sina
med kommissionen
tillsammans
medlemsländerna
insatser,

och program på dessa områden.
Skyddet för hälsan har även inverkan på grundreglerna
om fri rörtill åtgärskall
förslag
artikel
lOOa
lighet för varor och personer. Enligt

policies

der för att upprätta

skyddsnivå.

den inre

marknaden

bl.a.

för den inre marknaden

Principema

utgå från en hög hälsomed
har kompletterats

för varor kan begränsas med stöd av
i
för import och transitering
artikel 36, vilken tillåter vissa restriktioner
liv och hälsa. Enligt artikel 56 och rådets
syfte att skydda människors
finns i viss mån även
1964
februari
direktiv
den
25
64/22l/EEG
av
Den fria rörligheten

restriktioner.

för personer.
att i detta syfte inskränka den fria rörligheten
1993 antog kommissionen
ett meddelande
I november
om ramen för
uppstäl93 559. Meddelandet
område KOM
åtgärder på folkhälsans

möjlighet

ler kriterier

för insatserna
vilka

på folkhälsoornrådet
samt anger åtta prioriteskall
utvecklas.
Ett antal sådana
program

inom
och rådet. Programmen
har
program
nu antagits av Europaparlamentet
bindande
för medlemsstaterna,
är inte juridiskt
men kan användas av
i juriEG-domstolen
i syfte att tolka eller klargöra nivån av hälsoskydd

rade

områden

Ett av de progsom t.ex. direktiv.
bessjukdomar
ram som antagits rör aids och vissa andra överförbara
det
på
fortsättning
och
1996
den
29
utgör
lut nr 647/96/EG
en
mars
av
beslut
aids"
rådets
"Europa
rådet
mot
programmet
antagna
nr
av
och rådets beslut nr 1729/95/EG
91/317/EEG
och Europaparlamentets
Det nya programmet,
vilket gällde 1991-1995.
som inte enbart rör aids
diskt

bindande

gemenskapsåtgärder

och
sjukdomar, avser perioden 1996-2000
utan även andra smittsamma
har en total budget om 49,6 miljoner euro. För arbetet med programmet
tillsatt en särskild kommitté
har kommissionen
som består av två reprefor kommissionen
samt en företrädare
sentanter för varje medlemsstat
ProgFrån Sverige deltar SMI och Folkhälsoinstitutet.
som ordförande.

syfte är att minska spridning av och dödlighet i aids samt föresjukdomar. Detta skall ske genom ett utav andra smittsamma
och genom en samordning
ökat samarbete mellan medlemsländerna
av
Vidare skall man stödja
och program.
politik
ländernas
förebyggande

rammets
komsten

inklusive
sammanslutningar
av persosärskilda
områden
hivinfektion.
inom vilka
Fyra
ner som berörs av
och kontroll
insatser skall utföras har utpekats: övervakning
av smittinformation,
och
undervisning
smittskyddsåtgärder,
sjukdomar,
samma
olika

icke-statliga

organisationer,

och aidssjuka och bekämpning
samt stöd till hivsmittade
av
diskriminering.
Inom programmets
ram ges, efter ansökan, ekonomiskt

utbildning
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stöd till

samarbete

projekt som inriktas på något av de fyra områdena.
är inte permanenta utan tilldelas resurser för en period i taget.
Åtgärder till förebyggande
vidtas emelsjukdomar
av smittsamma
enskilda

Projekten
lertid

även utanför
tillsatt en kommitté

det ovan beskrivna
har
Gemenskapen
programmet.
för utvecklingen
av ett nätverk för medlemsländerMedlemsstaterna
övervakningssystem.
har åtagit

nas epidemiologiska
sig att följa de beslut som fattas av kommittén.
De myndigheter
som
deltar i nätverket
från svensk sida är Socialstyrelsen
och SMI. Syftet är
skall samordnas genom nätverövervakningssystemen
att de nationella
skall kunna vara till nytta både i rutinmässiga
och mer brådsskall bidra till att förbättra
Nätverket
förebyggande

ket, vilket
kande

situationer.

åtgärder

mot

och kontrollen

som lämnas till
inte möjliggöra
identifiering

uppgifter

av allvarliga
skall
nätverket

smittsamma

sjukdomar.

De

karaktär

och

vara av allmän

av enskilda.
med antibiotikaresistens
de senaste åren har problemet
uppmärksammats
alltmer inom EU. Ett antal initiativ
har tagits i denna fråUnder

ga. Sverige deltar såväl på det humanmedicinska
som på det veterinära
området med expertis för att forma de europeiska strategiema
mot antibiotikaresistens.
Under 1998 pågick en stor utredning
där flera av EUkommissionens
verket,
konkreta

direktorat
till

förslag

mentdirektorat

tillsatt

lämna sin slutrapport
Inom

gemenskapen

etablerats

medverkade

och läkemedelsindustrin.

WHO

Vidare

åtgärder.

samt det europeiska

Utredningen

läkemedels-

utmynnade

har EU-kommissionens

en tvärvetenskaplig
i april 1999.

expertkommitté

i vissa
konsu-

som

skall

har vidare,

ett rapporteringssystem

92/117/EEG,
genom rådets direktiv
för zoonoser. I direktivet
fastslås att
lämpliga
åtgärder förhindra
och minska

det är nödvändigt
att genom
förekomsten
livsmedel
av zoonoser som genom animaliska
hälsa, och att det därför är tillrådligt
ett hot mot människors
information
epidemiologisk
om vissa zoonoser. Direktivet

kan utgöra
att samla in
föreskriver

bl.a. att varje medlemsland
skall utse särskilda referenslaboratorier,
att
det på nationell
nivå skall samlas in uppgifter
om vissa zoonotiska
agenser samt att kommissionen
denser och källor till zoonotiska

varje

år skall

infektioner

underrättas

som konstaterats

om de tenunder det

gångna året.
Ett arbete

och som har hög priosom leds direkt av kommissionen
ritet bland EU:s medlemsländer
berör samarbetet med USA på smittÅr 1996 fattades beslut
skyddsornrådet.
om en "New Transatlantic
Agenda" i 101 punkter. En av dessa punkter var inrättandet
av en EUUS Task

Force

reta förslagen

demiologer
existerande

för övervakningen
till

samarbete

sjukdomar.
av smittsamma
har bl.a. rört ett utbytesprogram

och en global övervakning
skall utvärderas.
WHONET

av mikrobiell

De konkför fáltepi-

resistens

där det

319
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Smittsamma

sjukdomar

mänskliga

2 l

1

och

rättigheter

Inledning

.

I kapitlet

för de for smittskyddsfrågoma

redogörelse
ges en översiktlig
internationella
konventionema

relevanta
andra

internationella

läggs

vid

frågor

mare redogörelse
angående skydd
frihetema

och
rättigheter
om mänskliga
berör
dessa
frågor.
Tyngdpunkten
som
I avsnitt 21.4 ges en närsom berör tvångsåtgärder.
för art. 5 och art. 8 i den europeiska
konventionen
dokument

för de mänskliga

rättigheterna

Europakonventionen.

förhållandet

mellan

Kapitlet

och de grundläggande

avslutas

med

bestämmelser

smittskyddslagens

en analys av
och Europakon-

ventionen.

Redogörelsen
främst

i avsnitt

på följande

bourgorganens
den europeiska

stolen

rapporter

H., Mänskliga
Stockholm,

rättsfallsöversikter

i avsnitt

21.5

och kommentarer
av tillgängliga
rättigheterna

från den europeiska

bygger

om Strasdomar från

Europadom-

kommissionen

för de

kommissionen.

rättigheter

till Europakonventionen
Juridik,

analysen

samt på genomgång
domstolen
for de mänskliga

rättigheterna

Danelius

och

praxis

respektive

mänskliga

21.4

rättsfallsredogörelser

kommentar
i europeisk praxis
- en
de
mänskliga
Norstedts
rättigheterna,
om
1997, jämte av honom presenterade

i Svensk Juristtidning.

Theory and Practice of the European Convention
van Dijk P. mfl.,
Human Rights, Kluwer
Law and Taxations
Publishers,
Holland,

on

1990
Fawcett

J.E.S., Ihe application

Rights,
Harris

Clarendon

D.J. mfl.,

Butterworths,

of the European

Press, Oxford,

Law of the European
London,
1995.

19-0619
Smittskydd
delA

Convention

on Human

1987
Convention

on Human

Rights,

ordförande

och Europarådets

och med

tieråd

och medlem

sor i internationell

Frågorna

diskuterats

sekreta-

chef

rörande

respektive

tolkningen

med Hans Danelius,

Inom

konventionerna

om

av
justi-

om

rättigheter

mänskliga
2l.2.l

mänskliga

och med David J Harris, profesav kommissionen,
of Nottingham,
England.
offentlig
rätt vid University

Allmänt

21.2

och

Mierzewski,

och Piotr

har vidare

Europakonventionen

Division

chef på Europadomstolens

for hälsofrågor.

Euro-

Health

sjukdomar

smittsamma

Scicluna

Henry

vid enheten

tjänsteman

enhet for hälsofrågor

OBoyle,

med Michael

rättigheter
riat,

rörande

frågor

diskuterat

besökt

har vidare

och huvudsekreterare

Kommitténs

padomstolen
och
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FN

och
konventionen
1966 antogs den internationella
om medborgerliga
och den internationella
konFN-konventionen
rättigheter
politiska
sociala och kulturella
Konvenrättigheter.
ventionen
om ekonomiska,
trädde

tionema

i kraft

1976. Utöver

dessa grundläggande

konventioner

i FNantagits. Rättigheterna
har också ett flertal särskilda konventioner
För överkonventionerna
har också utvidgats genom tilläggsprotokoll.
inrättats.
har särskilda kontrollprocedurer
av konventionerna
mänskliga rättigheterna.
behandlar de traditionella
FN-konventionen
finns i art. 6-27.
och
rättigheterna
särskilda
fride
Bestämmelserna
om

vakningen

Här återfinns
rätten

bl.a. rätten

till livet

domstolsprövning

till

art.

och

6 förbud
särskilda
till

mot tortyr m.m. art.
rättssäkerhetsgarantier

7
i

och familjeliv

privatart. 14 och rätten
m.m.
enligt konventioart. 4 får avsteg från forpliktelsema
ett allmänt nödläge som hotar nationens
nen göras om det föreligger
förbudet
Emellertid
fortbestånd.
är
mot tortyr och förbudet mot retroabsoluta
dvs. avsteg får aldrig
rättigheter,
s.k.
aktiv strafflagstiftning
domstolsförfarandet
art.

17.

Enligt

göras från dessa förbud.
konventionen
Internationella

rättigheter

innehåller

vissa minimirättigheter

sociala och kulturella
om ekonomiska,
avsedda
bestämmelser
är
att garantera envar
som
hänseende.
socialt
och
kulturellt
i ekonomiskt,

Staterna skall
har karaktären
av målsättningskonvention.
för
att säkerställa
art. 2 till fullo utnyttja sina tillgängliga
resurser
i sin
gradvis
förverkligas
inskrivna
rättigheterna
de
konventionen
i
att
ske
medel.
skall
första
hand
Detta
i
helhet genom alla därtill ägnade
geKonventionen

enligt

rättigheterna
område. De individuella
nom åtgärder på lagstiftningens
behandåterfinns i art. 6-15. Här är art. 12 av särskilt intresse. Artikeln

SOU 1999:51
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Smittsamma

lar rättigheter
hälso-

avseende

och mänskliga

rättigheter

hälsa och kan ses som en programförklaring
artikeln erkänner konventionsstatema

för

Enligt

och sjukvården.

rät-

ten för envar att såväl psykiskt
som fysiskt åtnjuta bästa uppnåeliga
hälsa. Staterna skall därvid vidta åtgärder som är nödvändiga
för att
bl.a.

förhindra

folk-

och yrkessjukdomar

21.2.2

uppkomsten

1950.

angående skydd för

konventionen

Den europeiska

och de grundläggande

Sedan

den

jfr

för

nen angående skydd
gande frihetema.

art. 2-14.

stadgan

de mänskliga
innehåller

Europakonventionen
och politiska

behandlar

Artiklarna

rättigheterna

fritill

rätten

om medborgerliga
och rättigheterna
återfinns

liv

art.

behandling
och förnedrande
samt omänsklig
förbud mot Slaveri, träldom och tvångsarbete
art.

säkerhet

5,

och de grundläg-

bestämmelser

De särskilda

rättigheter.

och personlig

rättigantogs

införlivad
1995 är konventionen
i den svenska
den
konventiolagen 1994:1219
europeiska
om

1 januari
rätten

de mänskliga

antogs 1961. Sverige ratificedet
år
då
konventionen
1953,
trädde i lcraft.

rade Europakonventionen
nationella

epidemier,

Europakonventionen

friheterna

sociala

europeiska

Den

kontrollera

Europarådet

Inom

heterna

och
av, behandla
samt andra sjukdomar.

till

förbud

2,

mot tortyr
att. 3,

och bestraffning

art.

4,

i

till

rätten

frihet

domstolsprövning

och garanart. 6, förbud mot att döma till straff utan
tier i domstolsförfarandet
straffdomar
stöd i lag och mot retroaktiva
art. 7, rätten till skydd för
samvetsfrihet
privat- och familjeliv
art. 8, rätten till tankefnhet,
och

religionsfrihet
bilda

9,

art.

rätten

och föreningsfrihet

samlings-

familj

art.

kränkningar
minering

art.

till

yttrandefrihet

art.

11,

rätten

bl.a. rörande
nom fyra tilläggsprotokoll
lig rörelsefrihet
och vissa bestämmelser
Här skall
dena enligt

digheter

nämnas

rätten

10,

att ingå
inhemsk

äganderätten,

om brottmål.
art. 15 får avvikelser

att enligt
och tilläggsprotokollen

konventionen

föreligger.

art.

rätten

till

äktenskap

föroch

myndighet
att föra talan vid
om
och rättigheterna
art. 13 samt förbud mot diskrimateriella
Konventionens
regler har utvidgats
ge-

12,

av fri14.

rätten

Så är fallet

under krig eller

rätten

till person-

göras från åtagan-

då särskilda

omstän-

i annat allmänt

nödläge

t.ex. rätten till liv enligt
som hotar nationens existens. Vissa rättigheter,
art. 2 och förbudet mot tortyr m.m. enligt art.
är dock absoluta vilket
innebär att avvikelser
inte får göras från dessa rättigheter.

Övervakningen av efterlevnaden

innehåller
av Europakonventionen
effektivt
kontrollsystem
konventioner
än övriga internationella
ett mer
bl.a. eftersom
kan prövas vid en särskild
domstol
kränkningar
vars
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beslut
1998

SOU

Fram till

den l november

av den europeiska
av påstådda kränkningar
och av den europeiska
rättigheterna
de mänskliga
kommissiofortsättningsvis
rättigheterna
de mänskliga

prövningen

skedde

kommissionen
domstolen

medlemsstat.

för berörd

bindande

blir

rättigheter

och mänskliga

sjukdomar

för

för

Dessa båda kontrollorgan
är numera ersatnen resp. Europadomstolen.
för de mänskliga
domstolen
rättigheEuropeiska
ta med en domstol,

stadgan

sociala

Den europeiska

socialt

och arbetsvillkor,

innehåller

bl.a.

skydd

också Europarådets

bestämmelser

som grovt
rätten till arbete

arbete t.ex.

skydd avseende

kan delas in i kategorierna
socialt

åvilar

när det gäller övervakningen

terna. Uppgifter
ministerkommitté.

hälso-

och sjukvård

och rätt till

samt skydd rörande områden utanför arbetsmiljön
Stadgan inleds med uppräkning
för barn och familjer.

bistånd

rättigheter

bl.a.

av ett
som har karaktär av programförklaEnringar och följs därefter av 19 artiklar med bindande förpliktelser.
ligt stadgan skall de fördragsslutande
parterna erkänna att målet för den
antal rättsgrundsatser

och principer

med alla lämpliga medel, såväl nationellt
som de skall fullfölja
skall vara att uppnå sådana förhållanden
att rättssom internationellt,
skall kunna förverkligas.
Såvitt gäller
och principerna
grundsatsema

politik

att "Envar äger rätt att
om rätten till hälsa sägs i inledningen
kan
bidraga till att giva honom
komma i åtnjutande
av all hjälp som
bästa möjliga
hälsa". Denna grundsats motsvaras av art. 11 enligt vilsig att trygga den enskildes rätt att beken ratificerande
stat förbinder

frågor

åtgärder i syfte att
varas vid god hälsa genom att vidtaga erforderliga
till
orsakerna
ohälsa, att tillhandagå
bl.a. i möjligaste
mån undanröja
och för utvecklande
till hälsans förbättrande
med råd och upplysningar
samt att i möjliansvar i hälsoangelägenheter
av känslan av personligt
och
epidemier,
folksjukdomar
uppkomsten
förebygga
mån
gaste
av
andra sjukdomar.
enligt

Rättigheterna
Under

stadgan

har stadgan

1990-talet

har utvidgats

genom tilläggsprotokoll.
revision.
Vid revideringen
en
stadgan öppnades för
Den reviderade

genomgått

vissa rättigheter.

har bl.a. tillagts

1996 men har ännu inte trätt i lqaft.
ministerkommitté
har också antagit
Europarådets

undertecknade

rörande

ventioner

den europeiska
eller förnedrande

konventionen

behandling

konventionen

europeiska
antagen

de mänskliga

1997.

komplement

till

té, Europarådets

Enligt

till förhindrande
eller

bestraffning

om mänskliga
den först nämnda

ytterligare

Här skall särskilt

rättigheterna.

av tortyr
antagen

rättigheter

konnämnas

och omänsklig

1987
och

och den

biomedicin

konventionen,

som utgör ett
skall
särskild
kommiti
Europakonventionen,
3
art.
en
besök
institutiopå
fängelser,
tortyrkommitté,
genom

hur personer behandlas under
ner o.dyl. undersöka
skall om möjligt förstärka
Avsikten
är att kommittén

frihetsberövande.
sådana personers
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skydd.

och rekommendationer

Resultat

med den europeiska

sjukdomar

och mänskliga

rättigheter

redovisas

i landrapporter.

Syftet

och biomeom mänskliga rättigheter
rättigheterna
och respekten för män-

konventionen

dicin

är att skydda de mänskliga
niskors
och medicinsk
värde i biologisk
innehåller

bl.a.

och

principer

21.3

Frågor

smittsamma

m.m.

och

i internationella

m.m.

Allmänt

Före hivepidemins

inträde

erinras

sällan de internationella

ifrågasattes

av tvångsåtgärder
om den särskilda

användandet
dock

samtycke,

rättigheter

sjukdomar

rekommendationer
2 l .3. l

forskning

mänskliga

om

Konventionen

information,

om

medicinsk

av genteknologi,

användningen

verksamhet.

föreskrifter

vid

smittsamma

organen
Här skall

sjukdomar.

överenskommelsen

rörande

till

åtgärder

förhållandet

sjukdomar,
Intematioav spridning
av vissa smittsamma
vilken närmare beskrivs i kap. 20. Frågor om
Regulations,
mellan mänskliga rättigheter och hiv/aids har däremot åter-

kommande

varit

förhindrande
nal Health

föremål

i olika

för diskussioner

och ett stort antal resolutioner,

deklarationer

internationella

och rekommendationer

organ
har

Så har t.ex. nästan samtliga organ inom FN antagit resolutioVidare har desner m.m. som berör hiv/aids och mänskliga rättigheter.
internationella
konferenser.
behandlats
vid
flera
frågor
Frågor som
sa
hiv/aids
har
rönt stor uppmärksamhet,
rört diskriminering
p.g.a.
men
antagits.

också

och rätten till
om tvångsåtgärder
redovisas de viktigaste
framställningen

frågor

följande

konñdentialitet.
uttalanden

kommission

som gjorts av Världshälsoorganisationen
och Europarådet.
för mänskliga rättigheter

21 .3.2

WHO

mendationer

WHO
gärder
flertal

har inte antagit

närmare

riktlinjer

sjukdomar

mot smittsamma
dokument
har dock betonats

rörande

WHO,

förhållandet

och de mänskliga

I den

och rekomFN:s

mellan

rättigheterna.

åtI ett

vikten

av respekt för de mänskliga
för
och
framgångsrik
rättigheterna
förutsättning
hivprevention
en
som
vissa generella uttalanden har gjorts. I en resolution
Världsantagen av
medlemsstater1988, WHA 41/24, uppmärksammas
hälsotörsamlingen
nas ansvar
hivinfektion

för att trygga
men

även

hälsa för alla och kontrollera
den enskildes

ansvar

att inte

spridningen
utsätta

av
sig själv
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Världshälsoförsamlingen
av hivinfektion.
och aidssjukas
skydda
hivpositivas
att
diskriminerande
förhindra
beoch värdighet samt

eller andra för risk att smittas
uppmanar
mänskliga

medlemsstaterna

rättigheter

handling

av dessa.
I Geneve 1989 anordnade

mänskliga

i samarbete

WHO

med FN:s

konsultation
en internationell
konsultationen
Vid
rättigheter.

rättigheter

aids och mänskliga

rörande

deltog

center
frågor

för

om
ett antal exoch
religion

etik,
rättigheter,
mänskliga
perter inom områdena juridik,
främst
folkhälsa.
Syftet med konsultationen
att
var
ge en bättre förstårättigheter
mänskliga
else för dimensionen
när det gäller hiv/aids. Un-

några slutsatser
mot spridningen

som
tvångsvis

hiv/aids

senare vidhållits
1986 tillkom

strategierna

finns

för

om

det

Controlprograms",

och skyddar

men
åtgärder

Världshälsoförsamlingen
för åtgärder

särskilt

som innebär
uttalande har

detta begrepp

åtgärder

se kap. 5.

Detta

mot aids. I samband med att
fastställdes
förebyggande
programmet
sociala aspekter av prevention
och
dokument

globala

i ett särskilt
I detta dokument,
kontrollåtgärder.
and

olika

i ett antal resolutioner.
WHO:s globala program

behandlades

framhölls

kan utföras

kontrollåtgärder

till

det inte några folkhälsoskäl

rättigheter,

individens

screening

uttalade

45/35,

1992, WHA

betydelse

rättighetemas

av dessa i förhållande
om innebörden
hiv/aids
gavs inte i dokumentet.
av

I en resolution
att när det gäller

begränsar

de olika

diskuterades

der konsultationen

mänskliga

effektivt

rättigheter

"Social

Aspects

of AIDS

Prevention

arbete och
att förebyggande
på ett sådant sätt som respekterar
samt att det inte finns några folk-

bl.a.

isolering, karantän eller några diskriminerande
som berättigar
åtgärder enbart av den anledningen
att en person misstänks ha eller har
dokumentet
för detta var enligt
hivinfektion.
Grunden
smittats
av
inte sprids genom social kontakt
främst det förhållandet
att hivinfektion

hälsoskäl

casual

contact

under individens

utan nästan enbart sprids genom handlingar
som står
vidhållits
har
i
sedermera
kontroll.
Dessa ståndpunkter

för hiv/aids-prevention
samt i olika
senare antagna globala program
för
aids
och av det
globala
WHO:s
antagits
riktlinjer
program
av
som
UNAIDS.
aidsprogrammet,
1996
tog över
organ som

21 .3.3

FN:s

kommission

för

mänskliga

rättigheter

har sedan slutet av 1980rättigheter
om hiv/aids och mänskliga
och
resolutioner
flertal
behandlats
i ett
rapporter
av såväl FN:s
och dess underkommission
för
rättigheter
kommission
för mänskliga

Frågor
talet

och skydd för minoriteter.
I resolutioav diskriminering
för
kommission
mänskliga
rättigheter
1989/
FN:s
fastslog
11
att alla
nen
förhindrande

SOU 1999:51

sjukdomar

Smittsamma

och mänskliga

rättigheter

mot diskriminering
som är
resolutioner
I ett antal efterföljande
relaterad
till
fastslås att diskriminering
som grundas på hiv/aids är förbjuden enligt
rättigheter och staterna uppde internationella
reglerna om mänskliga
män

är berättigade
deras hälsotillstånd.

och kvinnor

till

skydd

m.m. resmanas att försäkra sig om att deras lagar, handlingsprogram
däribland individens
rätt till privatpekterar de mänskliga rättigheterna,
grundad på hiv/aids.
liv och integritet,
samt förbjuder diskriminering
i samarbete med UNAIDS
en andra internaoch
Vid konsulhiv/aids
mänskliga
rättigheter.
tionell konsultation
om
tationen deltog 35 experter inom området för aids och mänskliga rättig1996 hölls

I september

heter.

Konsultationen

heter

vilka

1997/27

FN:s

inbjuder

för hiv/aids och mänskliga rättigantog riktlinjer
för mänskliga
i resolutionen
rättigheter

kommission
staterna

att efterfölja.

Riktlinjerna

behandlar

dels frâ-

om mänskliga rättigheter och
gor rörande de grundläggande principerna
dels olika åtgärder som staterna bör vidta för att tillse att de mänskliga
folkhäloch för att uppnå de hivrelaterade
rättigheterna
respekteras
somålen.

direkta

Staternas

åtgärder har manifesterats

i 12 huvudpunkter

samt tillgången till stöd och hjälp för grupper som är särskilt utsatta.
principerna
Av särskilt intresse är frågor som rör de grundläggande
framhålls
I riktlinjerna
inledningsvis
rättigheter.
att
om mänskliga

rörande

bl.a.

främjandet
läggande

utformningen

av hälso-

och

strafflagstiftning

utgör ett grundav de mänskliga rättigheterna
hivinfektion
och
för forhindrande
spridningen
av
av
sjukdomens följder för dem som smittats. Enligt riktlin-

och skyddet
element

för att minska

både för
rättigheterna
nödvändigt
är främjandet
av de mänskliga
värdighet och för att nå folkhälsoatt skydda de smittades inneboende
och att förmålen, därvid bl.a. att minska sårbarheten för hivinfektion
Man
må individer
och befolkningsgrupper
att ta ansvar för hiv/aids.

jerna

uppmärksammar

vidare

förhållandet

mellan

främjande

av hälsa och
dessa har det

och påpekar att
rättigheter
och
och
individens
skydda
rättigheter
främja
att
gemensamma
välmående samt att de samverkar på olika sätt.
Stor vikt läggs vid fråberörs ett vitt antal rättigheter.
I dokumentet

främjande

av

mänskliga

målet

återkommande
att diskrimineett brott mot de mänskliga rätav de rättigheter
som manifesdokumenten
rättigheter
om mänskliga

och det betonas
gor om diskriminering
eller aidssjuka utgör
ring av hivpositiva
ghetema. När det gäller inskränkningar

terats i de olika internationella
konstateras
har accepterats
att folkhälsa
och att stater ofta hänvisar
inskränkningar

åtgärder
jerna

som t.ex. tvångstestning
folkhälsa
utgör emellertid

ningar
åtgärder

rättigheter
av mänskliga
vid
kan vara effektiva

grund för
som en giltig
till detta skäl när det gäller
och frihetsberövande.
Enligt riktlin-

sällan

ett legitimt

när det gäller
smittsamma

skäl

hiv/aids.

sjukdomar

för

inskränk-

Inskränkande
som sprids ge-
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och som kan
by casual contact"
"contagious
nom sociala kontakter
I dokumentet
botas, men är ineffektiva
när det gäller hivinfektion.
tas
vikten av sekretessoch man framhåller
avstånd från tvångstestning
och personliga
skydd rörande uppgifter om den enskildes hälsotillstånd
rätten till frihet och personlig säkerhet framinte får
åtgärd, t.ex. isolering,
hålls i riktlinjerna
att frihetsberövande
Däremot kan
är hivpositiv.
äga rum enbart på den grunden att individen
med
undantagsfall
det enligt riktlinjerna
i särskilda
vara berättigat
Beträffande

förhållanden.

och farliga beteav friheten då det rör sig om avsiktliga
fall skall dock bli behandlade
enligt vanenden. Sådana exceptionella
med tillbörlig
eller strafflagar
hänsyn till det
liga hälsobestämmelser

begränsningar

processuella

skyddet.

21 .3.4

Europarådet

Inom

Europarådet

och

frågor om
rekommendation
policy

rörande

och

rörande

dels om hiv/aids
om den medicinska

sin röst

ringen

har

Härutöver

i hälso-

1116

och sjukvården

1989

aids

m.m.
och

antagit

två

angående

ministerkommittén

6 och nr R 94
10, som tar upp frågor
nr R 87
sjukdomar
på fängelser, dels
och andra smittsamma
av hivinfektion.
i Sverige
som väckt särskild uppmärksamhet
rörande hivinfektion i
8914
om etiska frågor

behandlingen

Den rekommendation
är rekommendation

hivinfektion

rekommendation

rättigheter.

rekommendationer,

hälso-

om en gemensam europeisk folkhälsoR 8914
av aids och rekommendation

R 8725

nr

bekämpningen

om etiska frågor
samt parlamentets

mänskliga

tre rekommendationer
som rör hiv/aids
ministerkommitténs
rättigheter;
mänskliga

har antagits
etik

R

m.m. eftersom Sverige som enda land lade ned
I röstforkladå ministerkommittén
antog rekommendationen.
rekommendationen
innehöll
vissa
punkter
anförde
Sverige att

och sjukvården

invändningar
mot. Det gällde hivpositivas
som Sverige hade allvarliga
till
provtagningen,
rättigheter,
samt karantän och isolering. Bakgrunden
situationer
främst
i
vissa
smittskyddslagen
Sveriges inställning
att
var
till tvångsingripanden
mot den som är hivpositiv.
ger möjligheter
I rekommendationen
som medlemsstaterna
anges ett antal principer
bör ta hänsyn

bekämpningen
att respekten

tigheter

till

vid

for
handlingsprogram
av nationella
framhålls
generellt
I rekommendationen

upprättandet

av hivinfektion.
för hivpositivas

är av avgörande

och aidssjukas

betydelse

för

mänskliga

framgången

och sociala

rät-

av förebyggande

folkhälsoprogram.
De principer

folkhälsoprogram,

som behandlas

hälsopersonal,

i rekommendationen

epidemiologisk

rör områdena

forskning,

för

sociala

Smittsamma
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sjukdomar och mänskliga

rättigheter

Vad som
arbete och skola och försäkringsfrågor.
t.ex.
och
folkhälsoprogram
rör
är av intresse är de principer
som
åtgärder
frivilliga
förespråkas
rekommendationen
I
kontrollåtgärder.
såväl på individnivån
och aktiva infonnationsinsatser
som för den allvikten av att nå sådana
varvid särskilt framhålls
männa befolkningen,
förhållanden

här främst

Medhivinfektion.
grupper som är särskilt utsatta för risk att smittas av
föreaidsfall,
och
i
rapportering
tillse
vidare
skall
lemsstatema
att
av
och
syften
för
epidemiologiska
endast äger rum
fall hivfall,
kommande
konñdentialitet.

under tillbörlig

kungrundas på den vetenskapliga
principer
förhållandet
och
det
på
spridningssätt
dess
och
hivinfelction
skapen om
Med hänsyn häroch vaccin mot sjukdomen.
att det saknas botemedel
med
kombinerad
provtagning
frivillig
till är enligt rekommendationen
Rekommendationens

spridning av hivinfekdet mest effektiva
sättet att förhindra
avstånd
från screening näruttryckligen
Ministerkommittén
tion.
tar
under
tvång och bemare om detta begrepp se kap. 5 som äger rum
medel. Enligt uttatraktar sådana åtgärder som oetiska och ineffektiva

rådgivning

landen

"explanatory

i rekommendationens

memorandum"

ligger

det

för hivskall genomgå provtagning
slutliga avgörandet om individen
rekommendainfektion
hos honom själv och inte hos samhället. Enligt
samtycke.
ske med den smittades
tionen skall också partnerspåming
då den smittade vägUndantag görs dock för vissa speciella situationer
att kontakta en ovetande person som sjukvårdsperavstånd
till. Ministerkommittén
tar vidare uttryckligen
eller aidssjuka.
från alla former
av hivpositiva
av tvångsisolering
memorandum"
att en
Grunden för denna princip är enligt "explanatory
till
med
hänsyn
ineffektiv
oetisk
och
att
sådan åtgärd anses vara
tid
långa
kontakt,
till
den
social
hivinfektion
inte smittar genom vanlig

rar att medverka
sonalen känner

till

som råder innan

aids utvecklas

samt till avsaknaden

av botemedel.

Europakonventionen

21.4

Särskilt

om

2l.4.l

Några

inledande

anmärkningar

närmare för de artiklar som är av störst intresse för
nämligen art. 5 om
bestämmelser
smittskyddslagens
om tvångsåtgärder,
rätten till personlig frihet och art. 8 om rätten till skydd för privat- och

I avsnittet

redogörs

familjeliv

m.m.
artiklar tolkas och bestäms geInnebörden
av Europakonventionens
praxis. Den fortsatta redooch Europadomstolens
nom kommissionens
bygger därför på Strasbourggörelsen av konventionsbestämmelsema
organens

avgöranden.

Därvid

bör följande

uppmärksammas.
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tolkningen

följer av internationella
av konventionen
års Wien-konvention
traktaträtten
att konvenom
bl.a. skall tolkas med hänsyn till dess ändamål och syfte "0bject

bestämmelser
tionen

och mänskliga

sjukdomar

1969

and plnpose".

Strasbourgorganen

har lagt stor vikt

vid att söka tolka
på detta sätt. Europadomstolen
har bl.a. i målet Tyrer mot
Storbritannien
1978 slagit fast att konventionen
är ett levande instrument som måste tolkas i enlighet med rådande förhållanden.
Domstolen
konventionen

därvid

väger

många

in vad som kan anses vara en gemensam
europeisk
Av betydelse är då bl.a. Europarådets
syn på förhållanden.
rekommendationer
och hur frågan bedömts i de olika europeiska
ländema.

Många

frågor

gånger

rörande

innebörden

dare inte prövats av Europadomstolen
Det bör här anmärkas att kommissionens
diskt

bindande

för staterna

har viav konventionsartiklama
men däremot av kommissionen.

ställningstaganden

och att domstolen

inte är juri-

har det avgörande

ordet.
har en annan uppfattning
i en viss fråän kommissionen
domstolens
efterfölja
tolkning. Att kommissioga skall kommissionen
och
domstolen
har
kommit
till
olika
avgöranden
har förekommit
nen
ett
antal gånger. I frånvaro
domstolsavgörande
komutgör emellertid
av
missionens
avgöranden
en viktig källa för tolkningen
av konventionen.
Om domstolen

21 .4.2

Rätten

till

personlig

frihet

Allmänt

Skyddet mot olagliga och godtyckliga
frihetsberövanden
är ett centralt
Europadomstolen
har i flera fall frammoment i Europakonventionen.
hållit betydelsen av denna rättighet i ett demokratiskt
samhälle. I art. 5
garanteras rätten till personlig frihet och säkerhet. Artikeln
reglerar alla
slags frihetsberövanden

men inte andra begränsningar i rörelsefriheten.
i rörelsefriheten
återfinns
mot andra former av begränsningar
i
Emellertid
art. 2 i fjärde tilläggsprotokollet.
är gränsdragningen
mellan
dessa artiklar inte helt klar.

Skydd

Artikeln
berövande

innehåller
är tillåtet.

uppräkning av i vilka fall frihetsen uttömmande
Enligt Europadomstolens
praxis skall uppräknade
tollcning. De särskilda fallen tas upp under sex

fall ges en restriktiv
punkter,
se närmare nedan. Härutöver
som skall ge garantier för rättssäkerhet

innehåller

artikeln

bestämmelser

vid frihetsberövandet.

För samtliga
fall av frihetsberövande
gäller att frihetsberövandet
skall äga rum i den ordning lagen föreskriver
och dessutom vara lagligt
lawful.
I Europadomstolens
har
dessa
praxis
begrepp i många fall inte
behandlats

separat.

Vad som avses härmed

är att frihetsberövandet

skall

SOU 1999:51

Smittsamma

stå i överensstämmelse

med

och mänskliga

sjukdomar

bestämmelserna

rättigheter

nationella

i den

lagen

när
som när det gäller det
bestämmelserna
i konventionen
med
och
förfarandet
samt
processuella
Det ställs således krav på rimliga rättssäkeratt det inte är godtyckligt.
skall stå i
Att frihetsberövandet
vid frihetsberövandet.
hetsgarantier
innebär även att den nationella
med konventionen
överensstämmelse
det gäller

såväl

den materiella

grunden

lagen i sig måste vara förenlig med konventionen.
har ägt rum i enlighet
Vid prövningen
av huruvida frihetsberövandet
lagen accepterar såväl Europadomstolen
med den nationella
som komoftast statens tolkning.
missionen
har
inte får vara godtyckligt
Genom kravet på att frihetsberövandet

ningen

vid bedömningen
erhållit ett instrument
av staternas
inskränki
på
kravet
8-11
sitt
att
på
art.
sätt
motsvarar
som
samhälle"
i ett demokratiskt
skall vara "nödvändig
se vidare

avsnitt

21.43.

Strasbourgorganen
handlande

I sin redogörelse

godtycklighet

de begreppet

Harris

diskuterar

och hur långt

m.fl.

relativt

kommissionen

ingåen-

och Europa-

i sin övervakning
av staternas
anser sig kunna
frihetsberövande
Huvudsakligen
handlingar.
vara godtyckligt
anses ett
artikeln
särskilt
godtagna
med
det
i
om det inte står i överensstämmelse
Även
i övrigt.
är
eller med artikeln
ändamålet
om frihetsberövandet
mening kan det vid vissa av de uppräknade fallagligt i konventionens

härvidlag

domstolen

inte beändå anses vara godtyckligt
om frihetsberövandet
Strasbourgtill
ändamålet.
förhållande
i
döms vara proportionerligt
skilt sig beroende på typen av frihetsberöhar
förhållningssätt
organens
len i artikeln

frihetsberövanden
är såväl kommisstraffnationella
den
ifrågasätta
att
sionen som
kunsig
har
inte
motsvarande
På
sätt
ansett
rättsliga bedömningen.
man
eller utgrunden för beslut om utvisning
den materiella
na ifrågasätta
vande.

När det gäller

domstolen

lämnande
som avsett
tycklighet

vid

straffrättsliga

obenägen

frihetsberövande.

frihetsberövande

granskat

Däremot
av psykiskt

frihetsberövandet

har Europadomstolen

sjuka vid prövningen
med

grund

i

de

i mål

av godmateriella

det finns tillföri det enskilda fallet, t.ex. huruvida
i övoch om frihetsberövandet
litliga bevis om personens hälsotillstånd
detta
med hänsyn till omständigheterna,
rigt är motiverat
nese mer om
även
dan. Det skall dock redan här nämnas att i de fall granskningen

omständigheterna

grunden
omfattar
av den materiella
en bedömning
of appreciation".
"margin
viss tolkningsmarginal

tillåts

staterna

en
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av frihetsberövande

Som inledningsvis

redogjorts

de fall där frihetsberövande

manhang

rättigheter

är dock främst

för uppräknas i artikeln under sex punkter
får äga rum. Av intresse i smittskyddssaml
med ansom medger frihetsberövande

p.
att uppfylla föreläggande av domstol
av att någon har underlåtit
eller som syftar till fullgörande
skyldighet
och
av en i lag föreskriven
5.1.e
tillåter
frihetsberövande
till
förhindrande
smittsam
sjukp.
som
av

ledning

dom eller
brukare

av en person som är psykisk sjuk, alkoholmissbrukare,
Övriga punkter tar upp bl.a.
av droger eller lösdrivare.

rättsliga

frihetsberövanden

F rihetsberövanden

Enligt
sikte

enligt

inför

utvisning.

art. 5.1

art. 5.1.b medges frihetsberövande
då någon underlåtit
på situationen

i två fall.

att uppfylla
och det andra då frihetsberövande

meddelat
få till

och frihetsberövande

missstraff-

av domstol
stånd ett fullgörande

Det ena fallet tar
ett föreläggande
sker i syfte att

skyldighet.
Europaav en i lag föreskriven
har varnat för att ge bestämmelsen
extensiv
tolkning.
Såen
väl kommissionen
har
framhållit
Europadomstolen
det
måste
att
sorn
och inte om en allmän
skyldighet
vara fråga om en specifik konkret
domstolen

skyldighet

liv. Frihetsberövandet
får inte heller ha
att leva ett laglydigt
för en redan utförd handling. Det måste vidare finnas klara tecken på att den som berövas friheten inte varit beredd att
frivilligt
fullgöra sin skyldighet.
till

syfte

att straffa

Skyldigheterna

enligt 5.1.b kan vara av mycket
som skall fullgöras
art. Så har t.ex. godtagits frihetsberövanden
av personer som
inte uppfyllt
skyldighet att undergå psykiatrisk
undersökning,
att underskiftande

gå blodprovstagning,

att betala böter,

att vistas på viss ort eller att full-

göra militärtjänst.

Frihetsberövanden

enligt

art. 5.1 .e

Denna punkt tar upp ett antal artskilda omständigheter
där frihetsberövande är tillåtet. De fall som prövats av kommissionen
och Europadomstolen har rört personer som ansetts lida av psykisk sjukdom samt fall
Såvitt framgått finns det inte några rapporterade
fall
som rört lösdriveri.
som avsett frihetsberövande
ma sjukdomar.

till

förhindrande

av spridning

av smittsam-

har i ett antal fall som rört psykiskt sjuka personer
för tillåtligheten
principer
enligt 5.1.e. Det fall i vilket

Europadomstolen
givit

vägledande

flera

grundläggande

frågor

behandlades

är Winterwerp

mot Nederlän-
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SOU 1999:51

dema

mot Italien

1981, Luberti

tannien
nien

har principerna

Härefter

1979.

sjukdomar

och mänskliga

utvecklats

i bl.a.

1984 och Ashingdane

rättigheter

X mot Storbrimot Storbritan-

1985.

följande. Psykisk sjukinnebär dessa principer
begrepp vars innebörd kan förändras med tiden. Indom är ett flexibelt
får en person anses vara psykiskt sjuk bara
te under några förhållande
från vad som är nordärför att hans åsikter eller uppförande avviker
med
måste vara i överensstämmelse
rnalt. Utöver att frihetsberövandet
Sammanfattningsvis

syftet

för inskränkningen
med hänsyn

enligt

5.1.e måste frihetsberövandet
i det aktuella

till omständigheterna

också vafallet.

ra motiverat
måste vidare
inte skall anses godtyckligt
För att frihetsberövandet
Personen i fråga måste på ett tillförlitföljande villkor
vara uppfyllda.
visas lida av
sakkunskap
medicinsk
ligt sätt och med stöd av objektiv

psykisk

I brådskande

sjukdom.

kan dock

fall

inhämtas

ske
ett frihetsberövande
frihetsbesådant
men ett

hunnit
utredning
utan att medicinsk
Den psykiska sjukdomen
får endast vara av kort varaktighet.
ett frimåste vidare i sig vara av sådan art och grad att den motiverar
störninglänge
fortsätta
så
endast
Frihetsberövandet
får
hetsberövande.

rövande

en består.
I såväl

har Europadomstolen
som i Lubertifallet
ordet när det gäller
det
sista
har
Europadomstolen
sagt att även om
tillåtits en viss
svarande
den
har
uppfyllda
staten
huruvida
dessa krav är
frihet

Winterwerpsfallet

of

margin

appreciation

vid

av situationen.
vidare accepterat att

bedönmingen

ett antal andra har domstolen
har staten
personer som kan vara farliga för allmänheten
huruvida
bedömningen
vid
hållning
försiktig
personen
rätt att inta en
av
skall släppas fri med hänsyn till att hans tillstånd har förbättrats.
nämns inte något om detta
När det gäller tiden för frihetsberövandet
ILubertifallet

jämte

när det gäller

art.
av straffrättslig
utom såvitt avser vissa frihetsberövanden
vid
bl.a.
frihetsberövanden
rörande
fall
i
kommissionen
Emellertid
har
utvisning
av sådana beslut
av lagligheten
ansett att vid bedömningen
I de fall
hänsyn även kan tas till varaktigheten
av frihetsberövandet.
i artikeln

sjuka personer har Europaav psykiskt
som avsett frihetsberövande
kan
dessa
från
utgått
dock
domstolen
att
vara obestämda till tiden och
bl.a.
hälsotillstånd
beroende
av personens psykiska
av utvecklingen

Winterwerpfallet.
Som
vande

ovan har inte några fall prövats
Kommentarer
sjukdomar.
smittsamma

nämnts
vid

rörande

frihetsberö-

tolkningen

av
om
Fawcett
sparsamma i litteraturen.
i allmänhet
sjukdomar
kort att kontrollen
konstaterar
av smittsamma
måste anses vara en sak för inhemsk lag och administration
men att stainternationella
den
i
bestämmelserna
överensbundna
kan
terna
av
vara
mfl.
Harris
20.
I
jfr
kap.
Health Regulations
International
kommelsen

konventionen

i dessa fall

är mycket
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diskuteras

dock frågan mer ingående och enligt deras bedömning
kan
det presumeras
gäller
för
psykisk
att de principer
sjukdom
med
som
relevanta modifikationer
också skall tillämpas när det gäller fall rörande smittsam
sjukdom.
Enligt deras bedömning
innebär kraven att det
måste finnas

bevis på att spridningen
kommer att hindras
av sjukdomen
innehåller
frihetsberövande.
policy
När
det
gäller hivinfekav en
som
tion anser de att det kan vara så att tillämpningen
i
av frihetsberövande
dessa fall motverkar
sitt syfte genom att driva problemet
under jord.
Tillämpningen
vid hivinfektion
väcker därför enav frihetsberövanden

ligt deras uppfattning

färdigandet

Garantier

särskilda

för rättssäkerhet

I artikeln

ställs,

garantera

rättssäkerheten

ningsvis

frågor

nödvändigheten

och rätt-

innebär

vid frihetsberövande

under

villkor
p. 2-4, särskilda
som har till syfte att
för den som frihetsberövats.
Sammanfattdessa villkor huvudsakligen
följande.

Den som frihetsberövats
har rätt till
hetsberövandet.
Enligt Europadomstolen
derna

rörande

av åtgärden.

1990

gäller

underrättelse

Van

om skälen för fnder Leer mot Nederlän-

detta krav på underrättelse

alla former av frihetsbeskall
på
art.
ett enkelt och icke tekges
niskt språk som personen kan förstå och upplysa om de viktigaste
rättsliga och faktiska grunderna
för frihetsberövandet.
Underrättelsen
skall
vidare lämnas skyndsamt.
rövande

enligt

Underrättelsen

Den som frihetsberövats
har också rätt att få lagligheten
av frihetsberövandet
snabbt prövad av domstol. Med domstol har även godtagits
kraven på oberoende och judiciell
annat organ som uppfyller
procedur.
Ett organ som enbart är rådgivande
och inte beslutande
godtagbart. Domstolsprövningen
skall omfatta lagligheten
rövandet

varvid

ständigheterna

prövningen

domstolen

måste göra en prövning
bakom frihetsberövandet.

Utöver
förfarandet

vad som nu nämnts ställs i artikeln
i övrigt.
Av Strasbourgsorganens

Huruvida

Europadomstolens
fallet.

inte

av frihetsbeav de faktiska omDäremot
behöver

som ligger
inte omfatta rena lämplighetsöverväganden.

vet på en snabb prövning
är uppfyllt är enligt
beroende på omständigheterna
i det enskilda
till dess att slutligt beslut föreligger.

är dock

Tiden

räknas

inte uttryckliga
avgöranden

krapraxis
fram

krav

på

framgår

att
i vart fall måste uppfylla
rimliga rättssäkerhetslcrav.
Europadomstolen
har därvid uttalat krav på att förfarandet
skall vara kontradiktoriskt.
Detta innebär att beslutet inte får fattas på uppgifter
eller be-

proceduren

vis som den berörde inte har fått ta del av och bemöta. Däremot
ställts några generella krav på att proceduren skall
vara muntlig

har inte
eller att
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slagit
har Europadomstolen
Emellertid
vara offentligt.
har
rätt att
fast att personer som frihetsberövats
p.g.a. psykisk sjukdom
eller, om det är nödvändigt,
bli hörda personligen
genom någon form
framhållit
att när det är fråga om
Vidare har domstolen
av representant.
processuella gasärskilda
ställas
på
sjuka personer kan krav
psykiskt
förfarandet

skall

rantier.
behandlar rätten till domstolsHär bör också art. 6 beaktas. Artikeln
och mål om civila rättigheter
brottmål
både
rättssäkerhet
i
prövning och
bl.a.
krav än art.
långtgående
Art. 6 innehåller
och skyldigheter.
mer
och
och offentligt
skall vara muntligt
i allmänhet
krävs att förfarandet
att domen
kravet

skall

avkunnas

Det bakomliggande

offentligt.

syftet

bakom

är att garantera en rättvis rättegång genom offenttorde kravet på att domen skall avkunnas ofdoktrinen
offentliggörs
i domskälen
huvuddragen
att åtminstone

på offentlighet

lig insyn.
fentligt

Enligt

innebära

Huruvida
de rättigheter
som skyddas av konav domslutet.
rättigheter
civila
sådana
skall
ventionen
som avses i art. 6 är
anses som
frågan
lämnat
har
öppen i flera mål. Nådock oklart. Europadomstolen
Även om
återfinns
inte heller i doktrinen.
uppfattning
gon enhetlig
enligt
inte synes ha ansett att rättssäkerhetslcraven
Strasbourgorganen

vid

sidan

art. 5 måste vara de samma som krävs för en rättvis rättegång enligt
medfört
art. 6 har dock den praxis som utvecklats hos Europadomstolen
som ställs i art. 6 också kommit
att ett flertal av de krav på rättssäkerhet
Som ovan
frihetsberövande
enligt art.
beslut
rört
på
tillämpas
att
som

redogjorts

Enligt
om personer med psykisk sjukdom.
också generellt antytt att när frihetsberövandet
en längre tid måste den rättsliga proceduren
som inte är märkbart

21 .4.3

Rätten

mindre

till

då det varit

gjorts

hänsynstaganden

för har särskilda

Harris

m.fl.

fråga

har domstolen

att omfatta
ge rättssäkerhetsgarantier
vid prövning i brottmål.
krävs
vad
än
som

skydd

för

privat-

kan komma

och

familjeliv

m.m.
för staterna som avser att ge skydd
förpliktelser
I art. 8 återfinns
privata sfar. Enligt artikeln har
människors
i
ingrepp
godtyckliga
sitt hem och sin
och en rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv,
inte absolut utan
Skyddet enligt artikeln är emellertid
respondens.

mot
var
korkan

Dessa förutsättningar
är att
vissa förutsättningar.
ändamål
de
något
tillgodoser
lag,
stöd
i
har
inskränkningen
som
av
samhälle för
i ett demokratiskt
räknas upp i artikeln samt är nödvändig
får göras
ändamålet. De ändamål för vilka inskränkningar
att tillgodose

begränsas

är statens

under

säkerhet,

den allmänna

säkerheten,

landets

ekonomiska

väl-
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stånd,

förebyggande
eller brott, skyddandet
av oordning
av hälsa eller
eller av andra personers fri- och rättigheter.
Att en inskränkning
skall ha stöd i lag innebär enligt Europadomstolens praxis inte enbart att inskränkningen
skall regleras i lag. Lagen
måste dessutom uppfylla vissa krav på rättssäkerhet;
den skall vara tillgänglig och förutsebar för allmänheten.
Detta innebär bl.a. att grunderskall vara tillräckligt
preciserade
i lagen. Hur
na för inskränkningen
moral

detaljerat

förutsättningarna

måste

anges beror enligt Europadomstolen
Domstolen
har i en del fall, t.ex. då det
avser.
rört omhändertagande
bam,
godtagit
att de tillämpande
myndigheav
lämnats
terna
beslutanderätt.
Kravet är emellertid
en viss dislcretionär

på vad inskränkningen

att ramen för bedömningen
avgränsad för att ge individen
är tillräckligt
skydd mot godtyckliga
ingrepp. Domstolen
har också i vissa fall tagit
hänsyn till om det i övrigt funnits tillräckliga
rättssäkerhetsgarantier
mot godtycklighet,

till rättslig prövning.
t.ex. genom möjlighet
Att inskränkningen
skall vara nödvändig i ett demokratiskt
samhälle
innebär enligt Europadomstolens
praxis att den skall vara motiverad
av
och att skälen för inskränkningen
ett starkt samhällsbehov
är relevanta
och tillräckliga.
Vidare måste inskränkningen
stå i rimlig proportion
till
det syfte som skall tillgodoses. Nödvändigheten
av åtgärden skall avgöi
belysning
alla
omständigheter
i
målet.
Staterna har tillerkänts
ras
av
viss frihet att avgöra nödvändigheten
"margin
of appreciation".
Emellertid är denna rätt inte obegränsad utan det slutliga avgörandet
åvilar

Europadomstolen.

Den

exakta

omfattningen
av statens tollmingsföredet är fråga om, vilket samhälleligt
intresse som görs gällande och på de särskilda
omständigheterna
i det
enskilda fallet. Strasbourgorganen
har vidare i många fall sökt utröna
träde beror

på vilken

rättighet

vad som kan anses vara uttryck
lagt vikt vid bl.a. förhållandena
De skyddade
och omfattar
vad

intressena

sinsemellan

Europadomstolen

för en allmän europeisk syn och därvid
i de olika europeiska länderna.

i art. 8 är formulerade
i allmänna
ordalag
olika element. Några allmänna definitioner
av

anser

att respektive

intresse

omfattar

har inte

givits.
I rätten till privatliv
ingår bl.a. den fysiska integriteten.
Art. 8 omfatbl.a.
skydd mot medicinska
tar
undersökningar,
även sådana av mindre
betydelse.
Något avgörande
rörande frågor om
av Europadomstolen
medicinska
tvångsundersölcningar
föreligger
inte. Kommissionen
har
dock

ett antal
på straffrättens

prövat

främst

uppgivit

för

provstagning

fall

som rört tvångsundersökningar
som ägt rum
område och därvid accepterat
de skäl staterna
Så har t.ex. kommissionen
ingripandena.
godtagit blodvid misstänkt

det för andras rättigheter

hänsyn

till

förebyggande

trafikonykterhetsbrott
och psykiatrisk
av oordning

med hänsyn

undersökning
eller

brott

till

skyd-

i brottmål

med

och till

skyddet

för
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med hänsyn till skyddet for
i faderskapsmål
samt provtagning
andra personers rättigheter.
och användning
Skydd mot insamlande
av information om en person
har främst beStrasbourgorganen
till
privatliv.
omfattas också av rätten

hälsa

har
Europadomstolen
av uppgifter.
som rört utlämnande
inte minst medicinska
att skyddet av personliga uppgifter,
betydelse för en persons åtnjutande av rätuppgifter,
är av fundamental
och
har domstolen
familjelivet.
Samtidigt
ten till respekt for privathandlat

mål

därvid

uttalat

i
att andra intressen kan utgöra skäl för inskränkningar
har
bl.a.
Europadomstolen
Så
godtagit
uppgifter.
personliga
av
i ett ärende om
uppgifter lämnats till försäkringskassan
att medicinska
till
landets
ekonomiska
välstånd
med
hänsyn
arbetsskadeförsäkring
har härvid fäst särskild vikt
M.S. mot Sverige 1997. Europadomstolen

konstaterat

skyddet

vid huruvida

även hos den mottaganvar sekretesskyddade
särskilt intresse är här två fall som båda rör hiv-

uppgifterna

de myndigheten.

Av

infektion.
1994 ansåg kommissionen
att lämnandet av
till
den
personal
hivpositiv
intagen
att
som var divar
en
om
rekt ansvariga för hans vård och som själva hade tystnadsplikt
var beandra
skydda
för
rättigheter.
nödvändigt
såsom
rättigat
att
personers
fäste särskild vikt vid att uppgifterna
Kommissionen
var sekretesskydI målet

TV mot Finland

uppgifter

dade även hos berörd personal.
1997 hade Europadomstolen
I målet Z mot Finland
vida bl.a. röjandet i en brottsmålsdom
status samt beslut om tidsbegränsning

att pröva huruidentitet och hiv-

av en persons
av sekretessen

rörande

medi-

för privatlivet.
en kränkning
av respekten
användes som
i
målet,
själv
rörande
Uppgifterna
part
var
som
huruvida
straffrättsligt
vid bedömningen
bevisning
av
ansvar förelåg
ansåg att allmänna intressen, såsom
för hennes make. Europadomstolen
cinska

uppgifter

utgjorde

kan vara ett legiSamtidigt
den
personliga
integriteten.
av
personliga
uppgifter
domstolen
skyddet
konstaterade
är av fundaatt
av
för en persons åtnjutande
mental betydelse
av rätten till respekt för

utredande
timt

syfte

privat-

av brott och insyn
för inskränkningar

och familjeliv.

i rättegångsförfarandet,

Europadomstolen

uttalade,

bl.a. med hänvisning

14 se avsnitt 21.3.4,
nr R 89
hivinfektion
måste
det
intresset av att skydgäller
särskilt
vidare att
när
da att uppgifter
mot personens vilja inte lämnas ut till andra väga tungt
till syftet med åtgärvid bedömningen
av om åtgärden står i proportion
till

Europarådets

den. Enligt

rekommendation

Europadomstolen

stred det mot Zzs rätt enligt

i målet
och hivstatus hade offentliggjorts
nes identitet
övriga uppgifter hade begränsats till
sen beträffande

godtog

Europadomstolen

att vittnesmål

av Zzs läkare

art. 8 att henoch att sekretes10 år. Däremot

och hennes medi-

337

338 Smittsamma

cinska

sjukdomar

rättigheter

användes

journaler

läkarna

och mänskliga

hördes bakom

som bevismedel
stängda dörrar.

SOU 1999:51

bl.a.

med

hänsyn

till

att

Enligt

praxis ingår även sexuella relationer
Europadomstolens
i rättill
målet
Storbritannien
Dudgeon
I
1981 beskrev
privatlivet.
ten
mot
domstolen
det sexuella livet som den mest intima aspekten av det privasärskilt allvarliga
ta livet och framhöll
att det därför måste föreligga
skäl för att en inskränkning
skall anses legitim i förhållande
till ändahomosexuella
i art.
Målet rörde lcriminalisering
relationer.
av
Idetta
mål jämte
den
intagit
ett antal andra har Europadomstolen

målen

eller på
att staten inte skall ingripa med lagstiftning
homosexuella
relationer
mellan vuxna
sätt mot privata frivilliga
Starka skäl för en inskränkning
människor.
av denna rätt är t.ex. skyddet av minderåriga
eller andra som befinner sig i beroendeställning
el-

utgångspunkten
annat

ler som annars inte har fönnåga att fatta helt frivilliga
beslut. Däremot
har domstolen
i Laskey m.fl. mot Storbritannien
1997 godtagit kriminamed hänsyn till skyddet för
handlingar
lisering av sadomasochistiska
hälsa.
har främst omfattat frågor om vårdnaden
om
med barn, om barn som omhändertagits
för sarnhällsvård
kan också komma i fråga när någon är frim.m. Skyddet för familjeliv
hetsberövad
och det föreligger
i rätten att mottaga beinskränkningar

Skyddet för familjeliv

och umgänge

sök eller på annat sätt upprätthålla kontakten med familj en. Strasbourgi form av
att frihetsberövanden
organen har i ett antal mål framhållit
lcriminalvårdsanstalt
eller
på
häktning
intagning
nödvändigtvis
måste
medföra
takten

i konmen samtidigt får begränsningarna
inte vara oproportionerliga.
Motsvarande
bedömrörande frihetsberövades
rätt till korrespondens.

vissa inskränkningar
med familjen

ning har gjorts

Förhållandet

21.5

mellan

bestämmelser
21 .5. l

Inledande

smittskyddslagens
och Europakonventionen

kommentarer

staterna har ett ansvar för att bekämpa spridning
av smittsamma
sjukdomar
framgår klart av såväl FN:s konvention
om ekonomiska,
so-

Att

ciala

och kulturella

rättigheter
sociala stadgan.
som av den Europeiska
för vilken inskränkär en vidare en av grunderna
får göras enligt Europakonventionen.
ningar av vissa rättigheter
Detta
kommer
till uttryck
i art. 5.1.e när det gäller frihetsberövande
för att
förhindra
sjukdom och i art. 8 när det gäller
spridning
av smittsam
Skyddet

för hälsa

inskränkningar

i bl.a. privatlivet.

Som tidigare

redogjorts

för uppställs
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rättigheter

och mänskliga

för att en åtgärd till skydd för hälsan skall
Några mål som rört tvångsåtgärder
vara godtagbar
till förhindrande
av smittsam sjukdom har, såvitt känt är, inte kommit
svårt att uttala sig om Europatill prövning.
Det är därför naturligtvis
dessa fall. Det får här också
konventionen
i
tolkning
domstolens
av
krav

ytterligare

emellertid

konventionen.

enligt

artiklar

av konventionens
genom domstolens

föremål

att innebörden
för utveckling

gits till

de vid avgörandet

beaktas

praxis,

förhållandena.

rådande

inte är statisk
varvid

utan är
hänsyn har ta-

Europadomstolen

vä-

in vad som kan anses utgöra allmänt godtagna prineuropeisk standard. De deklarationer
en allmän gemensam
när det
och rekommendationer
som har antagits av bl.a. Europarådet
för
kunna
ha betydelse
torde därför
gäller
åtgärder
mot hiv/aids

ger många
ciper eller

gånger

bedömning.

Europadomstolens

som svensk lag gjorde Friav Europakonventionen
och rättighetsfrågor,
SOU 1993:40
Frioch rättighetskommittén
en
överensstämmelse
med
genomgång av svensk lagstiftnings
översiktlig
Vid

införandet

berörSåvitt avser smittskyddslagen
frihetsberöexempel
på
och
des endast tvångsisolering
togs upp som
torde tvångsisolebedömning
vanden i svensk lag. Enligt kommitténs
och praxis.

regler

konventionens

med art. 5 i konventionen.

stå i överensstämmelse

ring

inte frågan

kuterades

Emellertid

tortyrkommitté
att Europarådets
smittskyddslagen
uppmärksammade

Här skall

dis-

närmare.

också nämnas

om

den-

i en rapport
na se avsnitt 2l.2.2
undersökning
hade
Kommittén
vid
sin
1992.
från
12
Sverige
mars
om
enligt smittenheten för omhändertagande
besökt bl.a. den särskilda

på Beckomberga

skyddslagen

Kommittén

sjukhus.

anförde

i rapporten
klagomål
om dålig

några
på enheten inte framförts
några tecken
och att det inte heller i övrigt framkommit
emellertid
konstaterade
Kommittén
att det sakpå sådan behandling.
hade.
de
Komtvångsisolerade
rättigheter
vilka
nades klara regler om
att det vid

besök

behandling

mitténs

43-43

rapport

ledde

till

att regler

härom

infördes

i smittskyddslagen

b §§.

Tillfälligt

21 .5.2

omhändertagande

och

tvångsisolering
Enligt

smittskyddslagen

som tillfälligt
33 §-

äga rum i två fall, dels
och dels som tvångsisolering

kan frihetsberövande

omhändertagande

37

§

av avsnitt 21.4.2 medger art. 5 i Europakonventionen
sjukdom
spridning
frihetsberövande
i syfte att förhindra
av smittsam
under förutsättning
ägt rum i den ordning
att frihetsberövandet
som
Som framgår
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lagen föreskriver
till

rätten

ventionen

och mänskliga

och i övrigt

rättigheter
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Med

är lagligt.

hänsyn

till

frihetsberövanden
mot godtyckliga
den strikta tolkning av undantagen

skydd
och till

den betydelse

har i Europakon-

som ges i Europasmittsam
sjukdom
av
emellertid
inte kunna tolkas så att det medger en rätt till tvångsisolering
vid alla fall av smittsam
sjukdom. Även i dessa fall torde Strasbourgdomstolens

torde

praxis

organen ställa
hetsberövandet.
beträffande

krav

for spridning

undantaget

och proportionaliteten

på nödvändigheten

Enligt

doktrinen

frihetsberövande

vid

bör

de

psykisk

principer
sjukdom

av friutvecklats

som
i tillämpliga

delar

ställer bl.a. krav på att
vara relevanta även i dessa fall. Dessa principer
sätt visats vara psykiskt sjuk, att sjukdomen
personen på ett tillförlitligt
är av sådan art och grad att den motiverar
och att
ett frihetsberövande
frihetsberövandet
endast pågår så länge sjukdomen består.
Tillåtna

frihetsberövanden

s.k. samhällsfarliga
skall

enligt

sjukdomar.

smittskyddslagen

Vidare

ställs krav

för att tvångsisolering
respektive
få vidtas. Tvångsisoleringen,
liksom

föreligga

gande

skall

dertagandet,

vidare

skall

skäl för åtgärden.

där tvångsisolering

sjukdomar

samma

omedelbart

upphöra

Det bör här också beaktas

hänsyn till bl.a. möjligheterna

är begränsade

till

på att särskilda skäl
omhändertatillfälligt
det tillfälliga

omhän-

om det inte längre finns
att för de allra flesta smitt-

kan vara aktuell
behandling,

till medicinsk

torde

det, med

i praktiken

endast bli fråga om kortvarig
tvångsisolering.
Med utgångspunkt
från vad som ovan sagts bör bestämmelserna
om
och tvångsisolering
tillfälligt
allmänt sett inte föranomhändertagande
leda problem

i förhållande

dom i konventionen
cinskt

vetenskapliga

En motsvarande
fande

till

Begreppet

smittsam

sjuk-

torde avse sådana sjukdomar
som på erkänt medigrunder klassificeras
smittsamma
sjukdomar.
som
av de krav
tvångsomhändertaganden

tillämpning

psykiatriska

konventionen.

beträfsom ovan redovisats
bör emellertid
leda till att
smittsam sjukdom och att det finns

det måste vara fråga om en allvarlig
skäl som kan rättfärdiga
tvångsisoleringen.

klara

Med

hänsyn

bl.a.

till

med undantag för hivinfektion,
att tvångsisolering,
är ett erkänt instrude
internationella
jfr
International
Health Regument av
t.ex.
organen
lations, kap. 20 och till att någon enhetlig syn inte synes föreligga mellan de olika europeiska
ländernas bedömning
av för vilka sjukdomar
får äga rum är det dock rimligt att anta att det föreligger
för den enskilda staten att bestämma
utrymme
Så t.ex. torde det vara mindre
nödvändigheten
om
av tvångsisolering.
problem att motivera
frihetsberövanden
vid allvarliga
smittsamma
sjukdomar som sprids genom "vanlig"
social kontakt och som är behand-

tvångsisolering

ett inte alltför

begränsat

lingsbara.
Man

kan dock

uppfattning

inte utgå från att domstolen

som den enskilda

kommer

staten när det gäller

att ha samma
bedömningen
av en
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sjukdomar

Smittsamma

enskild

rättigheter

skulle se på
fråga är hur Europadomstolen
för
i tidigare avsnitt
hivinfektion.
Som redogjorts

En särskild

sjukdom.

vid

tvångsisolering

och mänskliga

avstånd från tvångsisodokumenten
av de internationella
bestämmelser
beaktas
bör
vidare
Det
att
hivpositiva.
som ger
av
i ett
fall
endast
dessa
i
tvångsisolering
till
möjlighet
synes förekomma
söker
många gånger
Europadomstolen
fåtal länder i Europa. Eftersom
tas i flertalet

lering

vad som kan anses vara uttryck för en allmän europeisk syn
skulle ha en restriktiv
det anledning
att anta att Europadomstolen
vid hivinfektion.
tvångsisolering
för
finns
grund
det
syn på huruvida
torde
Europarådets
bedömning
för domstolens
betydelse
Särskild

utröna
finns

14 ha i vilken

R 89

rekommendation

ministerkommittés

uttryckligen

Europaav hivpositiva.
av tvångsisolering
1997 fäst särskild vikt vid
Z mot Finland
uttalandena
i denna rekommendation.
Ett särskilt problem som hänger samman med bl.a. att det inte finns
Smittvaraktighet.
botemedel
är tvångsisoleringens
mot hivinfektion

tas avstånd från alla former
domstolen
har bl.a. i målet

skyddslagen

innehåller

inte någon yttersta

för tvångsisolering.

tidsgräns

något om tiden för frihetsberövan5 säger dock inte uttryckligen
utgått från att friden som nu är ifråga. Vidare har Europadomstolen
kan
sjukdom
psykisk
hetsberövanden
vara obestämda till tisom avser
hälsotillstånd.
psykiska
utvecklingen
den och beroende av
av personens
också kan acceptera
Det torde därför kunna antas att Europadomstolen
Art.

att tiden för tvångsisolering
själv kan eller vill medverka

är beroende
till åtgärder

av i vad mån den smittade
smittspridning.
som förhindrar

vid hivinfekfrån tvångsisolering
det avståndstagande
dokument
kan det dock inte
för i internationella
tion som ges uttryck
kan vara mindre benägen att acceptera
uteslutas
att Europadomstolen
Här bör beaktas
tvångsisolering.
föremål
för
långvarig
hivpositiva
är
att
Med

hänsyn

att vid

till

av avgörande betydärför principiellt

hos den smittade

är beteendet

hivinfektion

kan tvångsisolering
Vid långa isoleringstider
brottslig
i syfte att förebygga
sett anses närma sig ett frihetsberövande
Vidare medför ett frigärning, vilket inte är inte är tillåtet enligt art.
och
inskränkningar
rätt till privathetsberövande
av den enskildes

delse.

vilka

familjeliv,
därvid

ha betydelse

berövandet
privat-

torde
av frihetsberövandet
det samhälleliga
intresset av frihets-

Längden

skyddas

måste

och familjeliv.

av art.
för hur starkt

överväga
Med

i jämförelse

hänsyn

till

med

den

rätt till
hivinfektion

enskildes

det sätt varigenom

sett har en relativt låg smittsamkan det därför inte uteslutas att
med art. 8 i
också kan komma i konflikt

generellt
sprids och till att hivinfektion
het vid andra smittvägar
än blodsmitta
frihetsberövande
ett långvarigt
Europakonventionen.
Som inledningsvis
att

frihetsberövandet

redogjorts
skall

vara

för i detta avsnitt

lagligt

ställer

i konventionens

art. 5 krav på
mening.
En
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och mänskliga

sjukdomar

rättigheter
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särskild fråga är här om detta krav också, i likhet med vad som gäller
för inskränkningar
i rättigheterna
enligt art.
innebär krav på lagens
tillgänglighet
och förutsebarhet.
Kommissionen
har i några fall som beart. 5 antytt att så är fallet men frågan har inte prövats nännare.
Med hänsyn till att frihetsberövande
är en mycket ingripande
åtgärd är
det dock rimligt
från
råttssäkerhetslcraven
utgå
inte
ställs
lägre än
att
att
vid ingripanden
omfattas
Enligt Harris m.fl. bedömning
som
av art.
rört

torde det inte föreligga några skäl för att ett sådant lqav inte skall ställas även i fall som avses i art.
Viss tveksamhet
kan därför föreligga
beträffande
huruvida
bestämmelser
smittskyddslagens
om tillfälligt

omhändertagande
het. Kriterierna

och tvångsisolering
för dessa åtgärder

uppfyller

är relativt

kraven

allmänt

på förutsebar-

hållna

och lämnar

i

åt de tillämpande
myndigheterna
stor utsträckning
att avgöra när det
kan anses vara motiverat
att vidta åtgärden. Med beaktande av att de
relevanta omständigheterna
kan variera stort mellan de enskilda fallen,
bl.a. med hänsyn till sjukdomamas
olika smittsätt och smittrisker,
torde
det kunna

utformas
i lagen.
accepteras
att inte helt precisa kriterier
har i vissa fall godtagit att de tillämpande
myndigheterna
lämnats en viss diskretionär
prövningsrätt.
Emellertid
bör beaktas att ett
frihetsberövande
åtgärd för den enskilde varär en mycket ingripande
för kraven på precisering
torde ställas högre än t.ex. då det är fråga om

Domstolen

tvångsundersökning.
Art.

vidare

vissa ytterligare
villkor
i syfte att garantera
för den som blivit föremål för frihetsberövande,
nämlisnarast möjligt underrättas om skälen för åtgen att den frihetsberövade
gärden och att han eller hon kan få lagligheten av åtgärden snabbt prövad av domstol. I avsnitt 2l.4.2 har redogjorts för innebörden
av dessa
5 ställer

rättssäkerheten

villkor

enligt

Strasbourgorganens

torde

de processuella

enligt

smittskyddslagen

2 l

kommitténs

bedömning

som gäller för frihetsberövanden
konventionens
krav i dessa avseenden.

uppfylla

innehåller

personer som misstänks
Som framgår av avsnitt
medicinska

med villkor

ning

Enligt

Tvångsundersökning

Smittskyddslagen

även

praxis.

bestämmelser

bestämmelse

om tvångsundersökning
av
samhällsfarlig
sjukdom 36 §.
av
omfattar skyddet för privatlivet
i art. 8

ha smittats
2l.4.3

undersökningar

som ställs
i smittskyddssyfte

i artikeln.
har, såvitt

varför

åtgärden

Några

fall

erfarits,

har dock godtagit

organen. Kommissionen
bl.a. med hänsyn
sammanhang
och till

skyddet

till

måste vara förenlig
tvångsundersökrört
som
inte prövats av Strasbourgtvångsundersökning
i andra

förebyggande

för hälsa. Tvângsundersölcning

och brott
av oordning
i smittskyddssyfte
torde

kunna
också
kunna
kunna

sjukdomar

Smittsamma
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rättigheter

och mänskliga

av hänsyn till skyddet för hälsa. Det torde
anses vara motiverad
intresse av att snabbt
starkt samhälleligt
föreligga
ett
anses
smittsam
allvarlig
sjukdom för att
förekomsten
upptäcka
en
De ingrepp som medvidta åtgärder mot vidare smittspridning.

är också sådana som inte orsakar annat än obeges vid undersökningen
torde därför
enligt smittskyddslagen
tydliga men. Tvångsundersökning
Med häntillåten
enligt
sådan
åtgärd som är
art.
kunna anses vara en
vid hivinfektion
från tvångsundersökning
syn till det avståndstagande
till
som kommit
Europadomstolen

internationella

i olika

uttryck

dokument

att ha en mer restriktiv
vid hivinfektion.

kan

syn på huruvida

komma

dock

tvång

kan anses vara befogat
Inte heller i övrigt torde bestämmelsen

anom tvångsundersökning
de
dels
dock
bör
beaktas
Vad
i
är
att
kraven
strida
art.
mot
som
ses
smittskyddslagen
i
för tvångsundersökning
förutsättningar
som anges
beslutar
dels att smittskyddsläkaren
hållna,
allmänt
är relativt
om

Som tidioch att detta beslut inte går att överklaga.
förutseskall
åtgärden
krav
på
ställs
8
för
i
att
redogjorts
art.
vara
gare
preciserade i
bar, dvs. att grunderna för åtgärden skall vara tillräckligt
lcrav på domstolsinte något uttryckligt
lagen, men art. 8 innehåller
i
torde tvångsundersökning
bedömning
kommitténs
Enligt
prövning.

tvångsundersökning

bl.a.

smittskyddssyfte,

med

kan

Europadomstolen

hänsyn

och

smittvägar

sjukdomarnas

till

variationema

vara
att de tillämpande
i de enskilda
prövningsrätt

domstolsprövning

fäst avseende

mellan

de olika

en sådan åtgärd där
tillermyndigheterna

godta

känns en viss diskretionär
i vissa fall
har Europadomstolen

möjlighet

till

smittrisker,

fallen.

vid huruvida

Emellertid
det funnit

till rättslig
av beslutet. Om möjlighet
enligt smittvid tvångsundersökning

som är fallet
kan komma att
skyddslagen, är det inte otänkbart att Europadomstolen
för när
förutsättningarna
precisering
ställa krav på en tydligare
av

prövning

saknas,

får äga rum.
tvångsundersökning
Vidare kan tvångsundersökning

också innebära

ett frihetsberövande
i syfte att tvinga per-

ett frihetsberövande
Så har
skyldighet
art. 5.l.b.
föreskriven
i
lag
en
i ett mål rörande ett beslut av domstol om tagande
varit av den
8278/78
X v Österrike
i ett faderskapsmål
av blodprov
under tvång utgör ett
åsikten att genomförandet
av en blodprovstagning

enligt

art.

närmare

bestämt

sonen att fullgöra
t.ex. kommissionen

är mycket kortvarigt.
av friheten även om frihetsberövandet
friheten
berövats
den
rätt
har
att få lagligheten
5
av
art.
som
mellan
denna
Förhållandet
domstol.
rätt och så kortbeslutet prövat av
variga frihetsberövanden
som nu är i fråga har, såvitt framkommit,
berövande

Enligt

dock
och

kortvarigt

har i ett fall X
Kommissionen
är så
att när frihetsberövandet
före den tid som krävs för en snabb prövning

av Europadomstolen.
uttalat
7376/76
Sverige,

inte prövats
Y mot

att det upphör
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sjukdomar

vid domstol
saknas
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står det förhållandet

till domstolsprövning
att möjligheten
med bestämmelsen
i art.
Huruvida
även Europasådan
lägga en
mer praktisk
syn på frågan är dock

inte i strid

domstolen

och mänskliga

skulle

oklart.

21 .5.4

Några andra

Smittskyddslagen
innebära

frågor

innehåller

inskränkningar

antal

ett

av rättigheter

andra

bestämmelser

som omfattas

av art.

som kan
8 i kon-

ventionen.

Enligt

är den som misstänks ha smittats eller
sjukdom skyldig att följa de förhåll-

13 § smittskyddslagen

är smittad

ningsregler
reglema

av en samhällsfarlig
som meddelats
av den behandlande

kan innebära

allt

från hygieniska

från att utöva visst arbete eller från umgänge
till art. 8 bör följande beaktas. De skyddade
mänt formulerade

läkaren.

åtgärder

Förhållnings-

till

med andra.

att avhålla sig
I förhållande

intressena

i art. 8 är allkommit att beröär inte alla åtgärder

och har i Strasbourgorganens

praxis

Vidare
mycket olika förhållanden.
ra sinsemellan
vidtar
den
enskildes
privatliv
stat
mot
att anse som ett ingrepp i artien
kelns mening. Av betydelse är t.ex. hur omfattande
ingreppet kan anses
Här skall uppvara och i vad mån en åtgärd är förenad med sanktioner.
märksammas
att kommissionen
t.ex. inte ansåg förbudet mot aga enligt
6 kap. 3 § föräldrabalken
mening, bl.a.
vara ett ingrepp i konventionens
med hänsyn
budet

till

att det inte finns

någon

sanktion

direkt

sju

Mot
personer mot Sverige, 8811/79.
hållanden
får det anses vara oklart i vad mån nu
ligt smittskyddslagen
generellt sett innebär en
keln skyddade intressen. Emellertid
kan det inte
bli

tillämplig

i enskilda

fall.

I sådana

fall

bakgrund
nämnda

knuten

till

för-

av dessa förskyldighet en-

inskränkning

av i artiatt art. 8 kan

uteslutas

torde

dock
inskränkningen
med
med
förenlig
8
till
hänsyn
för
hälsa.
skyddet
art.
anses vara
Ytterligare
och anen fråga rör bestämmelserna
om inhämtande
vändande
Smittskyddslagen
innehåller
ett flertal besav information.
kunna

tämmelser
rörande

avseende
enskilds

utbyte

hälsotillstånd

mellan

smittskyddsaktörema

och personliga

förhållanden,

av uppgifter
bl.a. 20-

24 a
eller påträffat smittärrme,
sjukdomsfall
om anmälan av inträffat
bl.a.
brott
anmälningar
förhållningsregler
enligt
mot meddelade
om
25 § och om underlåtelse
26 § samt
att inställa sig för undersökning

övriga

bestämmelser

29-31

§§.

I rätten

till

och användande

Europadomstolen

om uppgiftsskyldighet

enligt

8 § och

art. 8 ingår också skydd mot insamlande
uppgifter.
av information
om person, bl.a. medicinska
har, som tidigare nämnts, uttalat att skyddet av per-

privatliv

enligt

som t.ex.

Smittsamma
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sjukdomar

och mänskliga

rättigheter

uppgifter,
är av fundamental
for privat- och
till
respekt
rätten
betydelse för en persons
av
andra
intressen kan
Samtidigt har domstolen konstaterat
att
familjelivet.
Så har
i skyddet av personliga uppgifter.
utgöra skäl till inskränkningar
sonliga

uppgifter,

inte minst

medicinska

åtnjutande

uppgifter utlämnats till domstol
att medicinska
brott
och till det allmännas intresutreda
av att

t.ex. godtagit
med hänsyn till intresset

domstolen

1997 samt till
Z mot Finland
se av ge insyn i rättegångsförfarandet
med hänsyn
i ett ärende om arbetsskadeförsälcring
försäkringskassan
välstånd M.S. mot Sverige 1997.
till skyddet för landets ekonomiska
Imålen

har domstolen

därvid

fäst särskild

vikt

vid att uppgifterna

var
även hos den mottagande myndigheten.
bestämmelser
bedömning
Vid en översiktlig
om uppav aktuella
kunna
torde
dessa
smittskyddslagen
i
giftslämnande
anses vara
m.m.
med hänfår anses vara motiverat
Uppgiftsutbytet
med art.
förenliga

selcretesskyddade

andra personers rättigheter.
syn till skyddet för hälsa och skyddet för
hos den mottagande
sekretesskyddade
Uppgifterna
är vidare
myn-

digheten.
I smittskyddslagen
däribland

isoleringen,

medges
rörande

att ta emot besök.

och rätten

vidare

vissa restriktioner

rätten

utanför

att vistas
frihet

Den isolerades

under

tvångs-

sjukhusområdet

får dock inte under-

med isoleän som påkallats av ändamålet
annan
frihetsberöframhållit
Europadomstolen
beaktas
att
ringen. Här bör
att
måste medföra vissa inskränkningar
när det
vanden med nödvändighet
och korrespondens
gäller bl.a. rätten till familjeliv
men att inskränkeller sträcka sig utöver vad som
ningama inte får vara oproportionerliga

begränsning

kastas

vid tvångsför de inskränkningar
Grunden
accepteras.
hindra
smittfrämst
är
att
isolering
som tillåts enligt smittskyddslagen
spridning samt i vissa fall även upprätthållande av säkerheten och ordBestämmelserna
ningen vid sjukvårdsinrättningen.
som sådana torde

normalt

kan

anses sträcka sig utöver vad som är befogat. Vid en översiktlig bedömning
av aktuella regler torde dessa därför stå i överensstämmelse med vad som är tillåtet enligt art. 8 jfr dock avsnitt 21.5.2

inte kunna

om restriktioner

vid långa frihetsberövanden.
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22.

l

Kommittén

överväganden

Inledning
att utvärdera
och övriga
på smittskyddslagen

har haft

med tonvikt

i uppdrag

det svenska

smittskyddet

som hör till
och utvärdera oli-

författningar

I uppdraget har ingått b1.a. att kartlägga
Ensjukdomar.
spridning av smittsamma
för att förhindra
fästa särskild vikt vid b1.a. bestämmelskall kommittén
direktiven

smittskyddet.
ka åtgärder

ligt

för den enoch frågor kring rättssäkerheten
serna om tvångsåtgärder
uppdrag. En särskild fråga
skilde utgör en central del av kommitténs
för dem som tvångsisolerats.
har rört situationen
och samhar mot bakgrund
Utredningen
av detta sökt införskaffa
för
möjligt
belysning
kunskapsunderlag
manställa
ett så gott
av
som
bestämmelser
och lagens effekter
av smittskyddslagens
underlag för utvärdering
För att få ett allsidigt
av åthar särskild uppmärksamhet
gismittspridning
gärder för att förhindra
beteendevetenskaplig
vits åt frågor av
natur.
först en översiktlig
redovisning
I det följande lämnar kommittén
av

tillämpningen

för smittskyddet.

de slutsatser
effekterna
tén

som kan dras om den aktuella
regleringen.
av den nuvarande

utgångspunkter

principiella

och

situationen
Därefter

övergripande

i Sverige
diskuterar

och om
kommit-

ställningstaganden

mening bör vara vägledande för en ny reglering
som enligt kommitténs
för olika
diskussion
på området.
En närmare
av förutsättningarna
åtgärder återfinns i respektive kapitel.

22.2

Kommitténs

kartläggning

och

utvärdering
i Sverige när det gäller
är situationen
inhemska
spridningen
Den
smittsamma
sjukdomar
av mer
gynnsam.
sjukdomar i Sverige är begränsad. För ett flertal
allvarliga
smittsamma
sjukdomarna,
sjukdomar, däribland de sexuellt överförbara
smittsamma
den
under
10-15-årsperioden
har antalet nysmittade
senaste
personer

I ett internationellt

perspektiv

350 Allmänna
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eller

legat på en konstant nivå. Dock har de senaste
och gonorré. Samen viss ökning av främst klamydia
konstateras
fortfarande
tillhör
de
att infektionssjukdomar

markant

två åren märkts

tidigt

kan

vanligast

förekommande

och att de utgör ett väsentligt
i stort och för den enskilde individen
som
utgör mag- och tarmsjukdomar
ett inhemskt

problem

både för samhället

drabbas.

Så till

exempel

sjukdomarna

problem

av mer betydande art. Vidare är risken för spridning av smittfrån andra länder större än tidigare på grund av det
sjukdomar
samma
ökade utbytet med omvärlden,
däribland
människors
till
möjligheter
snabba förflyttningar

över världen.

har en god situation när det gäller förekomsten
av smittberor på många olika samverkande
faktorer.
sjukdomar
Yttre

Att Sverige
samma
faktorer

i det allmänna hälsosom haft inverkan är bl.a. de förbättringar
läget och av levnadsförhållandena
samt de
som skett under 1900-talet
ökade medicinska
kunskaperna
uppkomst och möjom sjukdomamas

bildningsnivå
att skydda sig mot dessa. Befolkningens
är
hög och det är lätt att få ut relevant information
smittsamom
har ockUtvecklingen
ma sjukdomar.
av hälso- och sjulcvårdssystemet
så medfört att det funnits tillgång till läkemedel för behandling av sjukligheterna

dessutom

domarna

och till

vacciner

i förebyggande

syfte.

Vidare

har i Sverige

lagts stora resurser på olika insatser för att tidigt kunna kontrollera
och
förhindra
sjukdomarna.
spridningen
Den allmänna
av de smittsamma
till vilken kommittén
ansluter sig, är att denna förebyguppfattningen,
torde ha haft stor
på det svenska smittskyddsarbetet
för den gynnsamma
situation vi befinner oss
Hur mycket
på området är dock svårt att bedöma. Komsom beror på lagstiftningen
mittén återkommer
nedan till denna fråga.

gande

inriktning

betydelse

situationsbeskrivning
är att
man kan dra av ovanstående
traditionellt
finns
det
gäller
smittsamma
sjukdomar
när
som

En slutsats
den rädsla

ofta är överdriven,

ibland uppblåst av media. Det finns skäl att underpå många av de
att man i dag bör se mer nyanserat och realistiskt
och att de glädjande nog inte utsmittsamma
sjukdomarna
allvarligare
i Sverige som förr. Samtidigt
finns angör samma fara för människor

stryka

ledning

och beredskap mot förändringar
i spridningen
sjukdomarna
av de smittsamma
som gör att dessa på
hot mot befolkningen
i Sverige. Ett exempel som
nytt blir ett allvarligt
visar vikten av sådan vaksamhet
situationen
är
när det gäller läkemeeller

vaksamhet

till

karaktären

delsresistenta
Av
att

såväl

skiljer
landets

smittärnnen.

kommitténs

kartläggning

av situationen

sig mycket

i olika

länder.

smittskyddslagstiftning

giska utvecklingen

i det enskilda

i andra

lagregleringen

smittskyddssituationen

som
En viktig

och åtgärder
landet.

länder
och

framgår

åtgärderna

fråga är vilken betydelse
har för den epidemiolo-

Det är emellertid

förenat

med

överväganden
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att avgöra vad som är effekter av det enskilda landets
och vad som är effekter av andra faktorer,
som
uppbyggnad
belägenhet, hälso- och sjukvårdssystemets

stora svårigheter

smittskyddslagstiftning

t.ex. geografisk
eller sociala och politiska
låter sig därför

Några

jämförelser

ordentliga

inte göras.

särskild

En

förhållanden.

fråga

i det här sammanhanget

är de epidemiologiska

mot människor
som
om tvångsåtgärder
av bestämmelserna
dvs.
till tvångsunmöjligheterna
smitta;
bär på eller misstänks bära på
och tvångsisolering.
tvångsomhändertagande
tillfälligt
dersökning,
effekterna

framhålla
visat att
att kartläggningen
utsträckhar
i
någon
slag
inte
detta
använts
stor
av
till andra insatser utgör en
ning och att sådana åtgärder i förhållande
betydelse
Tvångsingripandenas
mycket
liten del i smittskyddsarbetet.
Kommittén

vill

här inledningsvis

tvångsingripanden

i Sverige torde redan av detta skäl
situationen
för litet för att man skall kunna
vidare
Underlaget
är
begränsad.
vara
effekter tvångsinvilka
epidemiologiska
dra några säkra slutsatser om
gripandena har haft. Det ligger i sakens natur att sådana effekter är svåra att mäta och bedöma, bl.a. med hänsyn till att man inte vet hur situaför den epidemiologiska

till tvångsingripanden
inte funha sett ut om möjligheter
till
tvångsåtbetydelsen
möjligheten
nits. Det torde vidare vara så att
av
gärder är beroende av den enskilda sjukdomens
art såsom bl.a. sättet
smittsamhet.
och
En studie som
graden
för överföring
smitta
av
av
skulle

tionen

utfört

Smittskyddsinstitutet

tyder sålunda på
av kommittén
har någon effekt på utvecklingen

på uppdrag
knappast

såsom isolering
inte
som den förlöpt i vårt land. Härav kan naturligtvis
av hivepidemin
effekterna
vid en epidemi av annat
dras några slutsatser beträffande
slag.
bestämmelser,
utöver tvångsTillämpningen
av smittskyddslagens

att åtgärder

bestämmelserna,

har enligt

Beträffande

problem.

särskilda
gor som föranleder
vis påpeka att kartläggningen
vänts

på ett nyanserat

kommitténs

utvärdering

tvångsbestämmelserna
överväganden.

föreligger
Kommittén

visar att tvångsåtgärderna
och väl avvägt sätt. Emellertid

inte

i stort vållat
flera frå-

dock
vill

inlednings-

allmänt
visar

sett anunderlaget

melförekommer
skillnader
t.ex. tvångsundersölcning
bestämmelsen
framstår
tillämpning
smittskyddsläkamas
av
som
i sig
Detta torde bl.a. bero på att bestämmelsen
som mindre lämpliga.
bedömning
inte ger tillräckligt
utrymme för en epidemiologisk
av beho-

att när det gäller
lan

kan ifrågasättas
vet av åtgärden. När det gäller tvångsisolering
om
vilket framstår som
preciserade,
för åtgärden är tillräckligt
grunderna
för den enskilde. Enligt den
med hänsyn till rättssäkerheten
betänkligt

gjort rörande personer som tvångsav aktema kommittén
uteslutande
tilli princip
kan konstateras
att tvångsisolering
hivinfektion
och
den
burit
på
beträffande
att
personer
som

genomgång
isolerats

gripits
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kommit
mot människor
att rikta sig huvudsakligen
som i övrigt ofta är
lätt identifierade,
såsom narkotikamissbrukare,
utsatta och relativt
psykiskt störda och prostituerade,
och mot människor
härav utländsk
komst,

främst

isoleringen

från

sträckt

den afrikanska

kontinenten.

mycket

långa

I vissa fall har tvångs-

tidsperioder,

ibland upp till
akterna
enligt
i
vissa fall vara
synes
motiverade
och
socialt
smittskyddslagens
gå
syfte, som ju
utöver
mer
Det har också förekommit
tar sikte enbart på risken för smittspridning.
flera år. Skälen

sig över

för tvångsisolering

använts i brist på annan vård eller stöd till den enatt tvångsisolering
skilde. Detta finner kommittén
Det förvara djupt otillfredsställande.
hållandet

att det inte finns någon yttersta
kan vidare
kan vara tvångsisolerad

person
synpunkter

och det finns

tidsgräns

för hur

ifrågasättas

från

skäl för tveksamhet

länge
flera

en
olika

om detta kan anses
anser därför att aktuella
eventuella
bestämmelser
deras
effekt
epidemiologiska
- oavsett
måste ses över bl.a. i syfte att garantera den enskildes rättssäkerhet.
också andra principiella
föreligger
tvångsbestämmelsema
Utöver

förenligt

med Europakonventionen.

problem

i smittskyddslagen.

Det kan sålunda

på samhällsfarliga

delning

av sjukdomar
är adekvat. För vissa

till

Kommittén

diskuteras

respektive

om lagens uppanmälningspliktiga

av de sjukdomar
som nu enbart är klassificerade
kan vissa åtgärder, som t.ex. smittsjukdomar
som anmälningspliktiga
spårning och meddelande
av råd till enskilda rörande åtgärder för att
förhindra
smittspridning,
vara lika viktiga
som vid de samhällsfarliga

sjukdomarna
även om det inte finns behov av tvångsåtgärder.
tén anser därför att förändringar
bör göras för att i möjligaste
behovet av åtgärder
till
det
verkliga
bestämmelserna
passa
av sjukdomar.
Kommitténs
kartläggning

Kommitmån anolika

vid

typer

aktörernas

åtgärder

fungerande
Ansvars-

och

visar

att

och utvärdering
av de olika insatserna och
huvudsakligen
är väl
att smittskyddsarbetet

smittskyddsorganisationen

och uppgiftsfördelningen

mellan

i

nationell

stort

fungerar

och lokal

bra.

nivå

syhar dock bl.a. den utvärdering
nes också vara väl avvägd. Samtidigt
Statskontoret
pekat på olika problembilder.
gjort för kommittén
Utvär-

deringen

förändger dock inte anledning att göra några grundläggande
nuvarande
eller
Kommittén
ansvarsfördelning.
organisation
av
också lyfta fram frågorna om nationell
styrning och samordning
av

ringar
vill

smittskyddsverksamheten.

Underlaget

pekar

här på vissa

svårigheter

samordning och styrning.
Svåatt idag utöva nationell
som föreligger
righeterna hänger dels samman med att smittskyddsverksamheten
berör
så många olika aktörer utan någon gemensam central myndighet,
dels
med att det saknas en samlad
makterna
underlag för beslut.
samlad

bild

av samhällets

nationell

uppföljning
som kan ge statsI dag är det t.ex. inte möjligt
att få en
kostnader för smittsamma
eller ett
sjukdomar
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tillräckligt
tioner.

utvecklas
Det är också

ring.

lan olika

prestaatt metoder och

är det väsentligt

för att möjliggöra
och utvärdeen sådan uppföljning
vikt
det
nationella
för
bl.a.
samordatt
ansvaret
av

ning av åtgärderna
Kartläggningen

tydliggörs.
har vidare

med att ansvaret

manhänger

smittskyddsverksamhetens

uppfattning

kommitténs

Enligt

rutiner

för att utvärdera

underlag

överväganden

huvudmän,

visat

på vissa andra problem

som samär uppdelat mel-

för smittskyddsåtgärdema

på om det är fråga om smitta från perobjekt eller djur. Främst har detta rört anfrån djur och frågor rörande samversmittspridning
beroende

eller

son, livsmedel
svarfrågor rörande

andra

utbrott. Bl.a. har framkommit
att samarbetsformeribland
har
och
osäkerhet
förelegat
varierande
när det gäller anatt
na är
smittskyddsläkaren
har vid t.ex.
svaret för åtgärder. Vilka befogenheter
kan vid epidemiska

utbrott

större

framgår

inte heller

är sådana problem

ofrånkomliga

ret och i praktiken

har problemen

klart

Till viss del
av smittskyddslagen.
med hänsyn till det uppdelade ansvamånga gånger kunnat lösas. Emeller-

tid bör man i smittskyddslagstiftningen
fördelning än vad som nu är fallet.
Kunskaperna
om hur hivinfektion

eftersträva
överförs

en klarare

ansvars-

och hur man skall skydvisar forskningen

da sig mot att smittas är allmänt utbredda. Emellertid
för att undvika
att enbart kunskap inte är tillräckligt

smittfarliga

situa-

faktorer i väsentlig
psykosociala
att andra bakomliggande
Sexualitetens
komplexitet
den enskildes beteenden.
i sig har

tioner

utan

grad styr
också betydelse

i sammanhanget.

Sådana faktorer

kan medföra

att man,
att smittas. De
studierna visar att majoriteten
av dem
för
bl.a.
hivinfektion
hindra
vidare
smittats
tar
stort
att
som
ansvar
av
spridning av sjukdomen, men att den enskilde i vissa fall har svårt att
däribland
skyldigheten
följa givna förhållningsregler,
att informera
om

utsätter
oavsett kunskaper,
svenska beteendevetenskapliga

sin sjukdom
särskilt

andra för risk

och att använda skydd vid sexuellt umgänge. En fråga av
bestämmelser
är vilken inverkan smittskyddslagens
om
har på människors
och om tvångsåtgärder
förhållningssätt

intresse

skyldigheter
till

sig själv eller

De studier

dessa fråsom gjorts beträffande
gor tyder på att det finns en relativt stor acceptans för dessa bestämmelfår det konstateras
Samtidigt
att
ser och att de också anses relevanta.
det är utomordentligt
svårt att veta hur människors
beteenden påverkas
smittsamma

sjukdomar.

bygger på. Av
av ett sådant regelsystem
som det svenska smittskyddet
kommitténs
klart att insatser som rådgivunderlag framgår emellertid
ning

och psykosocialt

ra smittspridning.
att lagstiftningen
insatser

stöd är mycket

Enligt

kommittén

också ger möjligheter
av sådant slag.

12 190619Smittskydd
delA

viktiga

delar i arbetet

är det därför
till

att förhind-

av största betydelse
och tillräckligt
för
utrymme
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sanktioner
då någon smittat eller utsatt
straffrättsliga
har det uteslutande varit
sjukdom
för
smittsam
risk att smittas av
annan
fråga om hivinfektion.
Av den genomgång av praxis och av de uppgiftillsänt landets åklagarrnyndigheter
framter från den enkät kommittén
När det gäller

begår att flera problem finns rörande tillämpningen
av brottsbalkens
Dessa
har
både
gärningar.
problem
vid
ifrågavarande
stämmelser
nu
och praktisk art. Främst har problemen
rört frågan
av principiell
för
i straffvärde
i praktiföreligger
uppsåt och de skillnader
som
ken likartade
Det är svårt att förutse hur en gärning kan
situationer.
varit

kring

komma

att bedömas

straffrättsligt,

vilket

är betänkligt

från rättssäker-

För att åstadkomma
en mer enhetlig och förutsebar rättspå området anser kommittén
att en särskild straffbestämsmittsam sjukdom.
bör införas rörande överförande
av allvarlig

hetssynpunkt.
tillämpning
melse

Någon

att begränsa

anledning

finns inte.
avse hivinfektion
hivinfektion
det
gäller
när
mer
andra

en sådan straffbestämmelse
problem
De straffrättsliga

smittsamma

allvarliga

föreligga

kan i princip

sjukdomar.

till

att enbart
som förekomäven då det gäller

Som kommittén

återkommer

till i det följande bör man också undvika att särskilt utpeka hivinfektion
i lagstiftningen,
vilket kan bidra till fördomar och stigmatisering
av hivsmittade

i allmänhet.

människor

uppdrag

I kommitténs
förbud

ingår också att göra en översyn av lagen om
och andra liknande verksamheter.
Några

s.k. bastuklubbar

mot
belägg

för att lagen haft någon inverkan på den faktiska smitteller andra sexuellt överförbara
sjukdomar
hivinfektion
av
har inte kunnat erhållas. Detta medför enligt kommitténs
uppfattning
att

konkreta

spridningen

det är svårt att hävda att ett totalförbud
är motiverat
mot bastuklubbama
Lagen har dessutom visat sig vara svår att tillämpa
av smittskyddsskäl.
utövade verksamheten
Emellertid
i praktiken.
är den på klubbarna
av
sådan art att man svårligen kan bortse från den smittrisk
som kan föredärför
ha
möjlighet
måste
ingripa
ligga. Samhället
att
om konkreta
Bestämmelser
föreligger.
missförhållanden
som medger ett sådant invarvid den särskilda s.k. bastugripande kan föras in i ordningslagen,

klubbslagen

kan upphävas.

med den nuvarande
regleringen
kring smittav problemen
har att göra med att den har kommit
att tillämpas på
samma sjukdomar
från
de
kända
tidigare
sjukhivinfektion,
smittsamma
skiljer
sig
som

Många

domarna

för vilka

tion medför
till

för tidig

bestämmelserna

ursprungligen

utformats.

Hivinfek-

och leder
såvitt man f.n. kan bedöma livslång smittsamhet
död, i regel efter tio till femton år. Det kan dock konstateras

att det under de senaste tio åren gjorts betydande framsteg såväl när det
kunskaperna
gäller de medicinska
om sjukdomen
som när det gäller
behandlingsmetoder
behandling.
De nya
uppehållande
som framtagits
synes

kunna

skapa

möjligheter

att hindra

inträdet

av aidsrelaterade
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för ett längre och friskare liv.
ge förutsättningar
har inte heller tagit den utveckling
man först beinternationellt
farade, tvärtom
legat på en konstant,
har epidemin
sett,
och de möjlighelåg nivå. De kunskaper som nu finns om hivinfektion
och därmed

sjukdomar

Spridningen

ter till

i Sverige

behandling

nuvarande

reglering

mening att
som kan skönjas visar enligt kommitténs
hivinfektion
beträffande
i många avseende är onökan bidra

vilket

och utpekande,

digt långtgående

till

stigmatisering

och

av smittade. Det finns skäl att arbeta för en förändring
och tolerant, varså att denna blir mer realistisk
på
sjukdomen
av synen
En del i
vid utrymme
kan skapas för ökad öppenhet kring sjukdomen.

diskriminering

ett sådant arbete bör enligt kommittén
vara att undvika särreglering
av
Detta gäller t.ex. smittskyddslagens
hivinfektion
i olika sammanhang.
i vissa fall och sekreatt lämna uppgifter
om skyldighet
Emellertid
får det beaktas att även
tessen i mål som rör tvångsisolering.
tyder på att allmänhetens
attityder till
om de svenska undersökningarna

bestämmelser

hivinfektion

i större

fortfarande

fördomar

avskaffa

har blivit

utsträckning

rädsla

och obefogad

förekommer
mer realistiska
inför sjukdomen.
Att helt

torde därför
som finns för hivinfektion
Sålunda bör möjligheten
till anonym hivtest-

alla särbestämmelser
i nuläget.

inte vara möjligt
ning behållas tills

bör dock vara att
framhålla
att
bör stödjas av saklig och nyanserad

Den långsiktiga

vidare.

avskaffas.

särbestämmelsema

helt

sådana förändringar

i lagstiftningen

inriktningen

Kommittén

vill

här

information.

22.3

allmänna

Några
ny

utgångspunkter

för

en

smittskyddslag

ett stort hot mot folkhälsan i Sverige har som tidigare sagts sin grund i att vi har vidtagit aktiva
uppkomsten och spridningen
åtgärder för att förhindra
av sjukdomarna,

Att smittsamma

sjukdomar

inte i nuläget

utgör

bl.a. genom att spåra upp och begränsa smittvägama.
positiv utveckling
även i framtiden
en motsvarande

För att säkerställa
bör samhället

även
med i huvudsak
Smittskydd
ett effektivt
För detta krävs bl.a. att det föreligger
en
samma inriktning
som hittills.
och att den grundläggande
organisationen
klar ansvarsfördelning
är

fortsättningsvis

i landet.

enhetlig

upprätthålla

Detta

medför

enligt

kommittén

med en särskild smittskyddsorganisation.
kompetens
som byggts upp inom den nuvarande
motiverat
tionen
vid

bör dessutom

tillkomsten

särskild

reglering

att det fortfarande
Den erfarenhet

är
och

smittskyddsorganisa-

tas till vara. I likhet med vad som konstaterades
torde detta kräva en
smittskyddslag
nuvarande

av
vid sidan av hälso-

och sjukvårdslagen.

De särskilda
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för såväl samhället
och
som den enskilde individen
för
effektivt
talar
också
smittskydd
erfordras
för
ett
en
som
särskild lag. Om åtgärder anses behöva kunna genomföras
mot den enskildes vilja krävs dessutom särskilt lagstöd.

skyldigheter

-

åtgärder

bestämmelser

smittskyddslagens

med

Syftet

befolkningen

skall vara att skydda
I sammanhanget
bör erinras

sjukdomar.

smittsamma

mot

sjukdomar också regleras genom annan
om att skyddet mot smittsamma
sjukdomar
det
gäller
lagstiftning,
t.ex. när
som kan spridas från djur till
kan åtgärder
smittskyddet
människa.
När det gäller det objektinriktade
som riktar sig mot objekt som sprider smitta i de allra flesta fall genomoch livsmedelslagen.
föras med stöd av andra lagar, t.ex. miljöbalken
för att inte skapa oklarhet

bör undvikas

Dubbelreglering

om ansvaret
bör därför enligt komm.m. Grunden för smittskyddslagen
åtgärder som
sig
mitténs mening vara att den i första hand inriktar
syftar till att hindra spridning av smitta från person till person.
för åtgärder

sjukdomar
är mycket
av smittsamma
sjukdomar med hög dödlighet
allvarliga

Spektrumet
såväl mycket

kommittén

Enligt

sjukdomar.

i princip

att smittskyddslagen
som kan spridas till
göras till

eller

sjukdomarna
Emellertid

tades hälsa.

finns

och omfattar

som mer ordinära
att frångå principen
alla smittsamma
sjukdomar

inte anledning

skall omfatta
människor.

mellan

vitt

bör dock

En begränsning

som kan innebära ett inte ringa hot mot de smitär inte behovet av åtgärder likartat för samtliga

utformad
så att den så långt är
åtgärder
är skiftande beroende på
möjligt tar hänsyn
av
situatiovilken sjukdom det är fråga om och hur den epidemiologiska
kommittén
för
etiska
redogör
avsnitt
följande
I
överväganut.
nen ser
den som bör ligga till grund för bedömningar
om huruvida åtgärder mot

sjukdomar.

Lagen

måste

till

den enskildes

vilja

därför

vara

att behovet

skall

kunna

vidtas.

Ett grundläggande

som skall eller får vidtas - oavsett om den
måste vidare vara att åtgärden i fråga
I lagen måste också
bedömning.
epidemiologisk
en
och
oväntade
problem. Dessa
snabbt kunna möta nya
beaktas när det gäller utformningen
av bestämmelser

för vil-

krav

på frivil-

ken åtgärd

bygger

lighet

är motiverad

vid

ges möjlighet
förhållanden

att
bör

eller

mälningssystem

22.4

Etiska

rörande

såväl an-

smittskyddsåtgärder.

och principiella

ger upphov till
intresse av ett effektivt

Smittskyddslagen
samhällets

som andra direkta

vissa

överväganden
principiella

smittskydd

konflikter

och individens

mellan

anspråk

har för sin
mot ingrepp i den personliga friheten. Kommittén
del funnit att det inte går att ge ett enhetligt svar på hur sådana konflikter skall lösas, utan avgörandet måste bygga på en avvägning mellan de

på skydd
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Allmänna

olika

och individanlcnutna,

samhälleliga

intressen,

Dessa avvägningar

fall står mot varandra.

överväganden

som i varje särskilt
både politiska, etiska

rymmer
for lagstiftaren.
och är i princip
De
en uppgift
redovisas
i denna del som gjorts av kommittén
allmänna överväganden
kommitténs
här, då de till stor del kommer
att styra utfonnningen
av

aspekter

och rättsliga

på området.
till ny lagstiftning
anlägger ett annat perspektiv
Smittskyddslagen

förslag

den

än
om att skydda andra individer
har ett
att hälso- och sjukvårdslagen
har ett samhällsperspektiv.
medan smittskyddslagen
för
enskilda
måste vara beredda
synen att
ger uttryck

smittade.

Smittskyddslagen
andra

från

när det lqävs

i sin integritet
I hälso-

smitta.

att hälso-

emot uttryckligen

och sjukvårdslagen

och sjukvården

skall bygga

för att skydda
anges därför

på respekt

2 a §.
och integritet
på hälso- och sjukvårdens ornråfrån annan lagstiftning
skyldigrelativt
långtgående
nu gällande smittskyddslag

självbestämmande

patientens

skillnad

de innehåller
heter

säga

intrång

vissa

människor

Till

kan

Man

patientperspektiv,
att acceptera

och sjuk-

frågan

Det är här främst

vårdslagen.

än hälso-

för den enskilde

tvångsåtgärder

då den enskilde

smittspridning.

att förhindra
övergripande

för samhället

och möjligheter

inte frivilligt
Grunden

för

medverkar
detta

har

vissa

att tillgripa
till

åtgärder

för

ansetts vara det
och synen att det

smittspridning
att förhindra
för alla samhällsmedlemmar
intresse
anses vara ett gemensamt
bekämpas och hålls nere så
sjukdomarna
smittsamma
att de allvarliga
har också motiverats
med att samhället,
Regleringen
långt som möjligt.
intresset

måste

måste kunna ingripa med tvångsåtgärder
mot den
när det är nödvändigt,
till
medmänniskor
sin
livsföhänsyn
sina
smittbärare
genom
som utan
smittade.
bli
ring utsätter andra för risk att
jämfört
sjukdomar givits en sådan särställning
Att just smittsamma
med andra
del

stor
utomordentligt

på grund
Rädslan

torde till
som kan innebära hot mot folkhälsan
förr
smittsamma
sjukdomar
i att utbrott
var ett så
av
liv och hälsa, bl.a.
hot mot många människors
allvarligt

sjukdomar

ligga

av avsaknaden
för smittsamma

behandling
av sjukdomarna.
av medicinsk
och
låg djupt hos människorna,
sjukdomar

av olika åtgärder för att begränsa smittan ifrågasattes
och kanske också en
inte. I vårt samhälle har också funnits en tradition
skall vidta de åtgärder som krävs för
förväntan
att berörda myndigheter

nödvändigheten

att skydda befolkningen.
bör dock erinras
I sammanhanget
inriktade

om att stora och betydelsefulla
insatserna inom smittskyddet

dekan

lar av de epidemiologiskt
med motstående
enskilda
intressen.
genomföras
utan någon konflikt
insatserna mot
förebyggande
gäller i fråga om de viktiga
Detsamma
smittskyddsarbetet
Det huvudsakliga
smittsamma
sjukdomar.
genomförs på frivillighetens

väg och möjligheterna

till

tvångsåtgärder

spelar i
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praktiken

inte någon

hållanden

måste

SOU

framträdande

roll.

Kommittén

i de överväganden

återspeglas

anser att dessa försom görs beträffande

till ingripanden
mot den enskildes vilja. Härvid
att betona att oavsett vilka avgöranden man gör beträfmed tvång måste tyngdpunkten
i smittskyddsarbetet
ingripanden

eventuella

möjligheter

är det väsentligt
fande

Från etiska

föreliggande

arbetet.

förebyggande

ligga på det frivilliga

och rättsliga

är det de vid tvångsingripanden
individens
intresse och samhällets

synpunkter
mellan

konflikterna

som skapar störst problem. Den nu följande diskussionen
frågor och överväganden
upp olika etiska och principiella

intresse
därför

tar
som

rör sådana konflikter.

frågan som måste ställas är om intresset
första grundläggande
det
starkt
generellt rättfärdigar
så
intrång i enskilsmittskydd
är
att
av
den
das mest grundläggande
såsom
rättigheter,
personliga friheten. Det
Den

är lätt att svara ett alltför förbehållslöst
kan föreställa
situationer
sig allvarliga

på denna fråga. Var
där en farlig

smittsam

och en
sjukdom

och hotar stora befolkningsgrupper.
Som ovan
samhället
skall
tradition
kunna
vidta
de åtav att
en
för att skydda befolkningen.
måste
Enligt kommittén

sig okontrollerat

sprider

sagts finns också
gärder som krävs
även en ny smittskyddslag

handlingsmöjligge erforderliga
Att skyddet mot smittsamma
sjukdomar i och för sig kan vara ett sådant intresse som kan rättfärdiga
dokubl.a. frihetsinslcränlcningar
framgår också av olika internationella
heter

förutsättas

sådana nödsituationer.

i åtminstone

såsom Europakonventionen.

ment på området,

smittskydd
att intresset av ett effektivt
helst
den
i
enskildes
frihet
eller iningrepp som

är det självklart

Samtidigt
inte berättigar

till

vilka

måste här som i många andra fall vägas mot
krav på skydd mot allt för långtgående ingrepp i
måste från olika synpunkter
Ingreppet
anses vara

Samhällsintresset

tegritet.
individens

berättigade

den privata

sfären.

nödvändigt

och proportionerligt

och rättigheter.

tionerligt
Vilka
de olika

hänger
ansluter

Krav

med hänsyn

på att ingreppet

till

andra människors

skall vara nödvändigt

liv

och propor-

ställs bl.a. i Europakonventionen.
som, mot bakgrund av empiriska kunskaper om
effekter av olika åtgärder, således skall göras
och
sjukdomarna
med vilken
grundläggande
syn på människan
man
samman

avvägningar

sig till

och vilka

etiska principer

som man anser skall ha bety-

delse för bedömningen.
Inom
alternativ
Dessa

den medicinska
sägas vila

principer

etiken

brukar

på huvudsakligen

är enligt

kommitténs

analys som rör samhällets smittskydd
konflikter.
analysen av föreliggande

analysen
fyra

mening

av olika
grundläggande

tillämpliga

och kan utgöra

handlingsprinciper.
även vid

en god grund

en
för
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innebär att var och en själv
autonomy
Vidare inneöver sitt eget liv och sina handlingar.
bär självbestämmandeprincipen
rätt till
att även andra människors

Självbestämmandeprincipen

bör få bestämma

inte alltid
-

respekteras.

skall

självbestämmande

se

utövas

kan

dock

nedan.

non-maleficence

Lidandeminimeringsprincipen
det som orsakar minst skada.
Godhetsmaximeringsprincipen

innebär

att man
skall man väl-

Av flera alternativ

inte bör skada eller orsaka lidande.

-

Självbestämmandet

beneficence

innebär

varje

att

har en positiv förpliktelse
att göra gott. Detta innebär ocklidande.
så att man bör förebygga skada och eliminera
innebär
lika
bör
behandlas lika. Det
justice
Rättviseprincipen
att
olika människor
att särbehandla
om det inte finns
vore omoraliskt
människa

4

människor
skäl. Att t.ex. neka vårdbehövande
på grund av deras ålder eller livsstil torde

godtagbara

etiskt

gång till

vård enbart

ses som en godtagbar
andra vårdbehövande.

kunna
till

Dessa etiska principer
kan också komma
kan man
principen

grund

för särbehandling

tillinte

i förhållande

äger i allmänhet giltighet,
men inte obetingat. De
med varandra. När det gäller smittskyddet

i konflikt

mellan den s.k. självbestämmandeen klar konflikt
och den s.k. godhetsprincipen.
I självbestämmandeprincipen

urskilja

också ett inneboende problem med hänsyn till att en persons rätt
med andra personers rätt till
kan stå i konflikt
till självbestämmande
uppstår frågan om vems
I smittskyddssammanhang
självbestämmande.

ligger

som bör väga över - den smittade/misstänkt
kan formuleras
enligt
osmittades.
Frågeställningen

intresse

intresse

professor
rium

skall

tillgodoses
Herrnerén

Göran

den 3 september

smittades

följande;

vems bekostnad och varför
vid Statens medicinsk-etiska

1987 "Etiska

konflikter

"

i samband

eller

de

"Vems

framfört

av
råds seminamed AIDS".

etiska principerna
De nu uppställda
ger inte själva svaret på hur dessa
konflikter
och
vilken
princip som skall vara vägledande. Nåskall lösas
heller
formuleras.
kan knappast
De
bedömningsregel
gon generell
mångas
göra
många

intresse

åtgärden

av en åtgärd som kränker en enskild behöver t.ex. inte
försvarbar
från etisk synpunkt.
Hänsyn måste tas till

faktorer

konsekvenserna.

på människovärdet
I vårt samhälle

som t.ex. tyngden i de olika intressena och allvaret i
och synen
I en sådan analys blir dock människosynen

viktiga
ansluter

ingredienser.
sig de flesta till den humanistiska

människo-

syn som innebär att människan är ett subjekt, ett jag, som har frihet, anHon får aldrig betraktas eller behandlas
värdighet.
svar och mänsklig
alltid
Människan
medel.
mänär
ett mål i sig. Den humanistiska
som
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kan välja mellan olika alternativ
förutsätter
på
att individen
basis av sina egna etiska överväganden.
människosynen
något annat
Enligt den humanistiska
är människan
och vida mer än hennes biologiska
eller ekonomiska
värde. Det är nämligen med avseende på människovärdet
är lika. Att
som alla människor

niskosynen

människovärde

en människas
der alla omständigheter

respektera

betraktar

innebär

och behandlar

att man alltid och unhenne som en individ,
av det hon har eller gör.

dvs. som den hon är i sig och inte i egenskap
Det är också i uppfattningen
om människovärdet
som de mänskliga
människovärde
mänskliMänniskosyn
rättigheterna
är föranlqade.
kan
och
bas
där
bör
förankra
värdegeden
etiska
rättigheter
är
man
ga
Kommittén
vill erinra om att denna etiska bas
menskapen i samhället.
självklart gäller också för samhällets smittskydd.
Innebörden
med integritet.

det vi menar
socialtjänstlagen
som
och integritet"
självbestämmande

i människovärdesbegreppet
Såväl

hälso-

ligger

nära

och sjukvårdslagen

talar

om "respekt för den enskildes
vad man avser med integritet.
Detta leder inte sällan
utan att definiera
och självbestämmande
till att man blandar ihop integritet
autonomi.
tankarna till varje människas rätt
språkbruk leder ordet integritet
få
värdighet,
sin
Varje mänupprätthålla
oavsett yttre förhållanden.
att
niska har integritet
oberoende av intellektuell
moralisk
förduglighet,
eller fysiskt tillstånd. Varje människa har också rätt till självträfflighet
I vårt

bestämmande,
intellektuella,

men inte alltid förmåga att utöva denna rätt beroende på
kan dock aldrig
psykiska eller fysiska hinder. Integriteten

eller kränkas; det är en konstant egenskap som hör ihop med det mänskliga livet.
måste vara förankrat
Kommittén
i en
anser att smittskyddsarbetet
alla
humanistisk
där principerna
människors
lika
människosyn
värom
de samt den enskilda människans
värdighet och självbestämmanderätt
avstås. Den kan bara respekteras

är viktiga
mitténs

inslag.

Den

humanistiska

människosynen

talar

enligt

kom-

för en större tydlighet när det gäller respekten och
individen
smittän vad som är fallet enligt nuvarande

uppfattning

skyddet

för

skyddslag.
Smittade

människor

har, med

denna grundläggande

värderingsbas,

skydd av samhället som andra samhällsmedsamma
lemmar.
Att man bär på en smittsam sjukdom kan inte minska människovärdet
människovärdet
eftersom
blotta
ligger i varje människas
värde

och rätt till

I vid mening har alla ett intresse och ett ansvar för att förhindbör därför vara att var och en så
Utgångspunkten
smittspridning.
ra
för att skydda såväl sig
långt möjligt bör vidta rimliga försiktighetsmått
själv som andra mot att utsättas för risk att smittas av allvarliga
smittexistens.

Detta följer inte enbart av de etiska övervägandena
samma sjukdomar.
för samhället
utan också av att det är inte möjligt
att skydda befolk-
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Det kan inte heller anses vara en möjlig,
mot alla smittrisker.
de
för samhället
uppgift
att helt övervaka
om ens eftersträvansvärd,
det
sjukdom.
Samtidigt
smittsam
allvarlig
bär
är
på
en
personer som

ningen

sig bära på en smittsam
så att den som bär på eller misstänker
för
förhindrande
sjukdom i vissa fall får ett särskilt ansvar
av vidare
spridning av sjukdomen.
hos en ny smittskyddslagmåste perspektivet
Enligt kommittén
det
perspektiv
annorlunda
stiftning
än
som råder i hälso- och
vara
är att skydda befolkningen
Syftet med smittskyddet
sjukvårdslagen.
också

sjukdomar och inte primärt att vårda den enskilde som
Oavsett detta medför den humanistiska
mänsjukdom.
av en
smittskyddslag
uppfattning,
kommitténs
även
niskosynen,
enligt
att en
måste ge skydd för den som är smittad. Detta innebär bl.a. att det ställs
mot smittsamma
drabbats

för den enskilde att uppfylla
de
på att samhället
gör det möjligt
sålunda
enskilde
måste
eller
henne.
Den
honom
ställer
på
man
kunna ställa anspråk på att få det stöd och hjälp han eller hon behöver
krav

krav

för att kunna

återkommer

bl.a. i kap. 24 till

och den redovisade
förespråkar
som kommittén
smittskyddet
följer
på
inriktningen
som
av den humanis-

människosyn

Den

övergripande

tiska människosynen
vilka

Kommittén

ta sitt ansvar.

frågor.

hit hörande

utgör

utgångspunkter

för överväganden

rörande

i

med tvång får vidtas i smittskydmot människor
i hur långtgående åtgärmedför vissa begränsningar

ingripanden

fall

det. Detta

synsätt
enskilda
der mot
som kan tillåtas
Kommittén
effektivt
smittskydd.

till önskemålet

om ett
det som angeläget att lagsådana övergrisig göras klarlägger
bedömer

det nu låter
och begränsningar,

så långt

stiftningen

pande principer

med hänvisning

helst

i form

av klara

författnings-

bestämmelser.
krav på
grundläggande
så att de tillgodoser
Det innebär exempelvis
rättigheter.
att
för godtyckliga
ingrepp från myndigheters

lagar skall utformas

Alla

skydd

för

enskildas

mänskliga

en lag inte får ge utrymme
skall vara
sida, att regleringen
av enskildas rättigheter och skyldigheter
enskildas
civila
förutsebar,
klar och tolkningen
att beslut om ingrepp i
skall kunna överprövas
rättigheter
m.m. för en närmare
av domstol,

redovisning

hänvisas

till

måste
Att även en smittskyddslag
rättssäkerhetskrav
är inget nytt och

21.

kap.

grundläggande

uppfylla

sådana

knappast

kontroversiellt,

även om man i detaljer
att åstadkomma.

om vad som är möjligt
Det får alltså anses självklart

tillgodose
inbegripet
villkoren
kommittén

kan ha olika

meningar

måste
att en modern smittskyddslag
för enskilda,
på rättssäkerhetsgarantier
avgränsningar
av hur mycket tvång som f°ar användas och
återkommer
därför. Hur dessa regler i detalj skall utformas
alla

rimliga

krav

till i senare kapitel

kap.

26.
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I ett så omfattande
dock

en rad detaljfrågor
läggande värderingarna,
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regelverk

finns
som smittskyddslagstiftningen
till där kanske inte de grundatt ta ställning

människosynen,
som t.ex. den humanistiska
Kommittén
har
därför
tillräckligt
enat sig om att söka
ger
svar.
formulera
vissa övergripande
principer som kan underlätta bedömningalltid

for åtgärder som får genomföras
mot den enarna av förutsättningarna
skildes vilja. Dessa principer
redovisas
och kommenteras
i kap. 26.
I detta sammanhang bör emellertid
framhållas
det
måste va- utöver att
smittsam sjukdom för vilken det finns ett klart
ra fråga om en allvarlig

epidemiologiskt

behov av åtgärden
åtgärder mot den enskildes vil- att
inte bör få genomföras
annat än då det finns ett mer akut behov av
åtgärden och andra möjligheter
inte längre står till buds. Samhället
måste härvid

ha fullgjort
sitt ansvar när det gäller alternativ
till tvångsDet är sålunda inte godtagbart att en enskild blir föremål för
åtgärd av det skälet att samhället brister i sitt
t.ex. en frihetsberövande
insatser.
ansvar för adekvata alternativa

åtgärden.
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23

i smittskyddslagen
Sjukdomarna
och anmälningsförfarandet

23.1

Allmänt

i

sjukdomarna

om

smittskyddslagen
Enligt

skall

smittskyddslagen
bland

spridas

finns

mening

kommitténs

omfatta

människor.

alla

smittsamma

sjukdomar

smittskyddsåtgärder.

I gällande

samhällsfarliga

smittskyddslag
sjukdomar

indelas

och övriga

de smittsamma
smittsamma

driva
domar.

i

sjukdomarna

sjukdomar.

Skyldig-

är i princip knutna till de samhällsfarliga
kan vissa åtgärder, som t.ex. skyldigheten

heter och tvångsåtgärder
domarna.

att

som kan
bör göras

att undantag
anser kommittén
hot
de smittades hälsa.
ringa
mot
utgör ett
torde
det
inte vara aktuellt med
sjukdomar

Dock

för sjukdomar
som endast
För sådana mycket lindriga
särskilda

att frångå principen

inte anledning

sjuk-

att besjukvid
vissa
andra
smittsamma
viktiga
lika
vara
vid
somlimotiverade
framstår inte tvångsåtgärder
som

Emellertid

smittspåming,
Vidare

sjukdomarna.
som ingår bland de samhällsfarliga
ga av de sjukdomar
Med hänsyn härtill kan det ifrågasättas
av sjukdomar i
om indelningen
mening
smittskyddslagen
den befintliga
är adekvat. Enligt kommitténs
om åtgärder
vara att lagens bestämmelser
för
de
olika
behovet
sjukdomarna.
skall anpassas till det verkliga
är vanligen preventiåtgärderna mot smittspridning
De effektivaste

bör utgångspunkten

i stället

och om vilka skyddsåtom smittvägar
Va insatser såsom information
för redan
behandling
kan vidta samt medicinsk
gärder den enskilde
alla
de sjukrelevanta
beträffande
insatser
smittade personer. Dylika
är
som lagen föreslås
samhället kunna
emellertid

domar

omfatta.

I vissa

undantagssituationer

bör

på den enskilta till åtgärder som inkräktar
för att hindra smittspridning,
des integritet
oavsett om den enskilde
Sådana åtgärder är
själv är beredd att medverka till att så sker eller
beträffande
sjukdosamtliga smittsamma
inte erforderliga
naturligtvis

sjukdomar som utgör ett större och mera
mar utan endast beträffande
hälsa. Behovet av smittskyddsåtgärder
hot mot befolkningens
allvarligt
beror emellertid
inte bara på vilken sjukdom det är fråga om utan även
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eftersträ-

präglas av ett visst mått av flexvansvärt att den nya smittskyddslagen
ibilitet.
har Sverige i modern tid haft en tämligen
stabil siVisserligen
smittsamma
tuation då det gäller uppträdandet
sjukdomar.
Dennya
av
konstant.
Sjukdomspanoramat
är
na bild är dock inte nödvändigtvis
skiftande
kan
framtisjukdomar
och vilka smittsamma
dyka
i
som
upp
den är svårt att förutse. Vidare kan idag kända sjukdomar
förändras och
Det
anta en mer elakartad fonn, t.ex. på grund av antibiotikaresistens.
eftersträvansvärt
det
vid
i
och
för
lagregleringen
varje
sig
om
vore
av
kunde anges vilka sjukdomar
enskild smittskyddsåtgärd
som åtgärden
Detta torde emellertid
vara en mindre lyckad lösning,
blev svårtillämpad,
bl.a.
skulle
riskera
oflexibel
lagen
att
man
och oöverskådlig.
verkar
sjukdomarna
såleNågon typ av indelning
av
des vara ofrånkomlig.

är avsedd

för.

eftersom

har därför

Kommittén
med tvång

i den föreslagna

stannat vid att de åtgärder som kan vidtas
smittskyddslagen
endast skall kunna tilläm-

allvarliga

sjukdomar

föreslår
som kommittén
Vilka
sjukdomar
smittsamma
som
här avses bör i lagen beskrivas
ett
genom en definition
som omfattar
skall anses som en allmänfarlig
antal kriterier.
För att en sjukdom
pas på en viss kategori
benämns allmänfarliga

smittsam

sjukdom

måste

sjukdomar.

den uppfylla

den i lagen uppställda

definitio-

således göras av varje enskild sjukdom. Närnen. En prövning
mare precisering
synes
av vilka sjukdomar som omfattas av kriterierna
bl.a. med hänsyn till vikten av förutsägbarhet
dock vara nödvändig,
i
måste

lagstiftningen
stiftningens
förordning;

För att öka lagsamt till olika typer av sekretessfrågor.
föreslås att regeringen preciserar sjukdomarna
flexibilitet
i
en liknande ordning finns idag bl.a. i narkotikalagstiftning-

ökar möjligheten
att
en. Genom att denna uppgift läggs på regeringen
vid behov snabbt kunna vidta åtgärder mot nya smittsamma
sjukdomar
uppträder i landet. De rättssäkerhetslqav
som plötsligt
som måste ställas tillgodoses
gränsar

skyldighet
smittsam

bl.a. genom den i lagen angivna definitionen,
vilken beNoteras bör att det inte finns någon
befogenheter.
för regeringen
att förklara
en sjukdom
som allmänfarlig

regeringens

sjukdom

bara för att den uppfyller

kriteriema.

Beträffande
övriga åtgärder enligt lagen bör frågan om vilka sjukdomar som skall omfattas av åtgärderna bedömas utifrån det föreliggande
behovet. Dessa frågor tas upp i de delar av den allmänna motiveringen
där de olika åtgärderna behandlas.
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.Sjukdomarna

Särskilt

23. l

om

och anmälningsföifarandet

ismittskyddslagen

smittsamma

allmänfarliga

sjukdomar
kommittén

I kap. 26 fastslår
komma

Utifrån

ifråga.

för när tvångsåtgärder

vissa principer

utarbetat

dessa har kommittén

kan

den definition

av
som framgår
av författningssjuksmittsamma
föreslår att allmänfarliga
förslaget, s. 27. Kommittén
överföras
mellan
kan
mänsjukdomar
domar skall definieras
som
som
innebära långvarig
sjukdom eller
niskor och som kan vara livshotande,
svårt

sjukdomar

smittsamma

allmänfarliga

lidande

eller

medföra

för den som

konsekvenser

andra allvarliga

smittas.
för att en sjukdom skall anses som en allsmittsam sjukdom i lagens mening bör vara att den kan övermänfarlig
Endast vid sjukdomar
föras mellan människor.
som smittar på detta sätt
krav

Ett grundläggande

mot en enskild för att hindra fortdet skäl att vidta tvångsåtgärder
Sjukdomar
smittspridning.
satt
som smittar från objekt till människa
således inte av begreppet. Övriga kriomfattas
men därefter inte vidare
föreslår utgör ett mått på den fara sjukdomen
terier som kommittén
finns

Vid en bedömning
hälsotillstånd.
av om en
från
förutsättningarna
skall
utgå
kriterierna
man
av
i Sverige. Vidare bör man utgå från den genomsnitt-

för den enskildes

innebär

omfattas

sjukdom

för smittspridning

för den som smittas att drabbas av följderna.
för innebörden
av de föreslagna lqiteriema,

liga risken
redogörelse
kommentaren

vissa ytterligare

kap. 36.
kriterier

föreslår att
att kommittén
skall vara uppfylleller s.k. särskilda föreskrif-

Det skall observeras

älva sjukdomarna

rörande

oberoende av samtycke
da för att isolering
ter skall kunna komma till stånd. Dessa kriterier

slagna bestämmelsen
domamas

förmåga

återfinns

kap. 36.1.

i den ovan beskrivna definitionen
att följande
sjukdomar
smittsamma
menar kommittén
ga
kriterierna.
föreslagna
de
omfattas
bör anses
av

utgångspunkt

difteri

paratyfoidfeber

fläckfeber

pest

gula febem

polio

hepatit

B

rabies

hepatit

C

tuberkulos

hivinfektion

tyfoidfeber

kolera

virala

meningokockinfektion
mj ältbrand

i den före-

och tar sikte på sjuk33
som reglerar isolering,
bland
Se kap. 26 samt
befolkningen.
utbreda
sig
att

författningskommentaren
Med

För en närmare
se författnings-

hemorragiska

exkl. nefropathia
återfallsfeber

på allmänfarlisjukdomar

febrar

epidemica

f.n.
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Samtliga

sjukdomar
kan spridas mellan människor
samt ge någon eller
beskrivs
i
definitionen.
För en beskrivav de konsekvenser
som
ning av de enskilda
och deras konsekvenser,
sjukdomarna
se Anders
Thoréns beskrivning
och analys av smittsamma
sjukdomar
i den särskilda bilagan till betänkandet
till de sjukdomar
del B. I förhållande

några

innebär den nya definitionen
som enligt gällande lag är samhällsfarliga
bl.a. att tvängsåtgärder
inte kan vidtas beträffande
vissa typer av hepatibeträffande
salmonella,
shigella,
gonorré,
klamydia,
syfilis och
ter samt
ulcus

molle.

förslag

Kommittén

fortfarande

ning

vill

skall bestämmelserna

tillämpas

dock

kap. 24 och författningskommentaren
att med uppmärksamhet

delningen

följa

36.1.

utvecklingen

kommitténs

att enligt

Det finns

samt smittspår-

se

nedan 23.2,

dock

och vid behov

anledning

förändra

in-

av sjukdomarna.

23.2
Enligt

understryka

om anmälningsskyldighet
vad gäller dessa sjukdomar

Anmälningsförfarandet
gällande

smittskyddslag

Smittskyddsinstitutet

anmäla

skall

läkare

konstaterade

till
fall

dom samt annan anmälningspliktig
sjukdom.
nämnd
även göra anmälan till den kommunala
och hälsoskyddsområdet.

smittskyddsläkaren

och

sjukav samhällsfarlig
I vissa fall skall läkaren

som fullgör uppgifter inRegeringen har meddelat föreskrif-

om miljöskall anmälas.
ter om vilka sjukdomar
som, utöver de samhällsfarliga,
Även fortsättningsvis
bör smittskyddslagen
innehålla ett system för dylika anmälningar.
Ett anmälningssystem

för smittsamma

sjukdomar
har, som nämnts i
kap. 5.3, två syften. Det ena är att snabbt ge kunskap om inträffade
fall
för att direkta åtgärder skall kunna vidtas. Det andra är att ge mer långsiktiga
kunskaper
för att bl.a. ge
om utbredningen
av sjukdomarna
grund

för utvärderingen

strategier.
handlande

och utvecklandet
av smittskyddet
av åtgärdsMed utgångspunkt
i dessa syften föreslår kommittén
att beläkare skall göra anmälan dels i fall av smittsam
sjukdom

utöver behandling av patienten, dels i
som påkallar smittskyddsåtgärder
fall av smittsam
sjukdom som är föremål för nationell
epidemiologisk
Även läkare vid milcrobiologiskt
uppföljning.
laboratorium
samt obducerande
likhet
till

läkare

med vad

skall vara skyldiga att göra anmälan. Anmälan
skall, i
gäller
enligt
befintliga
bestämmelser,
göras både
som

smittskyddsläkaren

fortsättningsvis
den kommunala

och till

inte åvila
nämnd

Smittskyddsinstitutet.

behandlande

läkare

Däremot

bör det

att även göra anmälan

till

inom miljöoch hälsosom fullgör uppgifter
skyddsorrirådet.
Under kommitténs
arbete har framkommit
att kommuofta
får
fall
idag
relativt
kunskap
sjukdom alltför
nerna
om
av inträffad
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Sjukdomarna

ismittskyddslagen

och anmälningsfödarandet

ifyllda
inte sällan är ofullständigt
se kap.
sent och att anmälningarna
framstår det som lämpligare
att i detta fall en
9.2.4. Enligt kommittén
I hans skylläggs direkt på smittskyddsläkaren.
underrättelseskyldighet
ingå att kontakta relevanta objektansvariga
mynbilden
har den övergripande
Smittskyddsläkaren
av smittsåledes

bör

digheter
digheter.

vilka
läkare att identifiera
än behandlande
har
desseller
hon
informeras.
Han
bör
som
för en samordning
av smittskyddsåtgärdema.

och har lättare

skyddsarbetet

myndigheter

ytterligare

utom i uppgift att verka
sjukdomar
Vilka
konkreta

som skall anmälas
En brist i den nu gällande
i förordning.
regeringen
misstänkta
inte omfattar kliniskt
ningsskyldigheten
mittén
skall

föreslår
anmälas.

att både konstaterade
Den anmälningsskyldige

fall

bör

av
lagen är att anmälKomsjukdomsfall.

och kliniskt

läkaren

bestämmas

behöver

misstänkta

fall

således inte ha

innan han gör sin anmälan, vilket medför att
vad som här avses med misskan göras. Beträffande
36.1.
kap.
tanke, se författningskommentaren
vad som gäller enligt
Innehållet
i anmälan bör i princip motsvara
Uppgifter skall således lämnas om den smittasmittskyddslag.
befintlig
ställt

diagnos

fullständig

tidsvinster

viktiga

den sannolika

des identitet,

smittkällan,

de sannolika

smittvägama,

de

smittspridning
för att förhindra
samt andbestämmelEnligt befintliga
för smittskyddet.

vidtagit

som läkaren
uppgifter
av betydelse
ra
smittskyddslag
gällande
21
§
i
ser

åtgärder

föreligger
ett skydd för den smitdå det gäller sjukdomar
samt smittkälla
som
dvs. gonorré, hivinfekomfattas av 1.3 i bilagan till smittskyddslagen,
syfilis och ulcus molle. Det kan ifrågasättas
tion, klamydia,
om detta
i anmälan kan
Avsaknad
skydd bör bibehållas.
av identitetsuppgifter
tades

identitetsuppgifter

fördröjs; utredatt åtgärder för att begränsa smittspridningen
identitet
känd.
Bristen på
smittades
den
underlättas
är
ningsarbetet
om
smittskyddsläkarens
kan dessutom innebära att
identitetsuppgifter
arförsvåras, bl.a. i sådana fall då en hivbete med att följa smittsamhet
medföra

smittsam sjukdom t.ex. tuberpatient även har annan allvarlig
koder
kan vidare leda till vissa
olika
Användningen
kulos.
typer av
av
talar för att undantaget
Dessa svårigheter
såsom förväxling.
problem
för vissa sjukdomar bör upphävas. Som framgår av kap. 22 anser komsmittad

mittén

att man bör arbeta för en förändring
av synen på hivoch att en del av
realistisk
och
tolerant
blir
denna
så att
mer
hivinfektion
i olika
särreglering
arbete bör vara att undvika
av
vidare

infektion
detta

har emelTill kommittén
även vad gäller sekretessfrågor.
för de
vikten av att identitetsskyddet
håll framförts
anförts
har
bl.a.
behålls.
Det
att
sjukdomarna
överförbara
upp-

sammanhang,
lertid

från

sexuellt

olika

sjukdomarvad gäller de ifrågavarande
av identitetsuppgifter
eftermöjligheten
att minska smittspridningen,
na även kan motverka
misstänker
han
kan
befaras
att
det
kan
att
vara smiten person som
som
givandet
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kan

vidare

underlåter

avhåller

sjukdom

identitetsuppgifter
få till

och anmälningsförfarandet

sprids.
följd

att fullgöra

sig från att uppsöka

Kravet
att
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sjukvården

om hans
skall lämnas

på att identitetsuppgifter
behandlande
läkare i enskilda

fall

helt

sin anmälningsskyldighet

av hänsyn till patienKommitténs
slutsats är att övervägande
skäl får anses tatens integritet.
för att skyddet för identitetsuppgifter
vid anmälan av fall av nu diskuterade sjukdomar
för närvarande skall kvarstå. Regeringen bör därför
att föreskriva
att identitetsuppgifter
samt uppgift
ges behörighet
smittkälla
inte skall lämnas i anmälan beträffande
vissa sjukdomar.

om
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och

skyldigheter

Individens

24

rättigheter

24.1

Den

enskildes

m.m.

ansvar

med flera av de förändringar
som föreslås av kommittén
för
betydelse
på läkar-patientrelationens
större betoning

är att
smitt-

Avsikten

lägga

Enligt

skyddsarbetet.

kommitténs

som grundar

hållningssätt

uppfattning

sig på samarbete

ett förmed

överensstämmer
och förtroende

bättre

är
som råder i praktiken. En fråga som då aktualiseras
andra
och
själv
skydda
för
sig
att
vad som kan begäras av den enskilde
mot smittrisk.
sjukförekomsten
Med hänsyn till de konsekvenser
av smittsamma
de förhållanden

domar
smittas

har,

såväl

av sjukdomen,

sjukdomar

folkhälsan

för bl.a.

som
som för de individer
av smittsamma
av spridningen
kommitténs
mening berör alla i

i stort

är förhindrandet
som enligt

en angelägenhet

i kap. 22 är kommittén
Som framhållits
av den uppfattningen
och
intresse
individer
har
alla
ett
ett
ansvar lör att föratt i vid mening
det
varken
beaktas
är etiskt elDet bör också
att
hindra smittspridning.
för samhället
mot alla
att skydda befolkningen
möjligt
ler praktiskt
samhället.

smittrisker.

Beträffande

de enskilda

individemas

ansvar anser kommit-

måste vara att var och en så långt möjligt
att utgångspunkten
för att skydda såväl sig själv som
försiktighetsåtgärder
bör vidta rimliga
mening bör
andra mot att utsättas för risk att smittas. Enligt kommitténs
tén därför

smittskyddslagen

innehålla

en särskild

bestämmelse

som

framhåller

detta gemensamma
ansvar.
Samtidigt
är det ofrånkomligt

att den som bär på en smittsam sjukatt andra utsätts för smitta.
dom har ett särskilt ansvar för att undvika
skall förfara på ett såi alla situationer
Ett krav på att alla människor
Man kan t.ex.
är inte realistiskt.
dant sätt att de inte utsätts för smittrisk
eller genomsig
allmänhet
vaccinerar
människor
i
inte ställa krav på att

förebyggande behandling. Ett flertal av de smittgår annan medicinskt
sprids vidare på
som omfattas av smittskyddslagen
samma sjukdomar
sig mot smitskydda
kan
ha
svårt
människor
andra
att
sådant
sätt att
ett
ta, t.ex. när det är fråga

om luftburna

smittärrmen.

I sådana fall

är det
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rimligt
att ett större ansvar läggs på den
har också många gånger i kraft av vetskapen om
att han eller hon är smittad större möjlighet
att vidta åtgärder för att
minska smittrisken.
Det bör här beaktas att de åtgärder den smittade
kan vidta i de allra flesta fall utgör relativt begränsade inskränkningar
i
smittade.

mening

Den smittade

livsföringen.
talar nu nämnda skäl sammantaget
Enligt kommitténs
uppfattning
för att den som bär på en smittsam sjukdom även fortsättningsvis
bör
ha en lagfást skyldighet
att vidta de åtgärder han eller hon kan för att
skydda andra mot smittrisk.
bör enligt kommitténs
Skyldigheten
me-

ning

inte

smittsamma
sjukdomar
utan gälla samtliga
som
till
förslaget
smittskyddslag.
av
Någon särskild sanktion för de fall den smittade underlåter att iaktta
bör inte införas. Det kan dock erinras om möjlignu nämnd skyldighet
heterna till straffrättsliga
i vissa fall då en person smittat
ingripanden
någon eller utsatt någon för smittrisk.
Beträffande
de allmänfarliga

begränsas

omfattas

smittsamma

kan vidare tvångsåtgärder
i form av isolering
komma
i
vissa
fall.
samtycke
ifråga
av
Kommittén
bör ges en allmän utfonnanser vidare att skyldigheten
ning med hänsyn till att behovet av åtgärder är så starkt skiftande mellan de olika sjukdomarna
och de situationer
den enskilde kan befinna

sjukdomarna

oberoende

sig

Det bör här erinras

om att i de allra flesta fall kan sjukdomen bonedbringas genom medicinsk
behandling. Enligt
det
rimligt
från
är
att utgå
att de allra flesta
som smittats av en sjukdom också tar emot den medicinska
får här observeras att den smittade,
som erbjuds. Emellertid

tas eller smittsamheten
kommitténs
uppfattning
människor

behandling
i likhet

med vad som gäller i dag, inte heller enligt kommitténs
förslag
medicinsk
skyldighet
genomgå
I de fall
behandling.
att
den smittade inte vill genomgå sådan behandling får det åligga honom

bör ha någon
eller

henne

De
att på andra sätt undvika att utsätta andra för smittrisk.
och praktiska råd läkaren enligt kommitténs
förslag har att
får därvid naturligtvis
stor betydelse
ge den enskilde
som vägledning
för vad den smittade har att iaktta.

medicinska

I den mån det ställts

krav på den enskilde

bör det också föreligga en
att genom stöd och annan hjälp göra det möjligt för den enskilde att ta sitt ansvar. Kommittén
behandlar i kap. 33
förmåner den smittade bör ha. Härutöver
frågor om de ekonomiska
har

skyldighet

enligt

för samhället

kommitténs

mening

samhället

också ett ansvar att stödja smittade
liv som möjligt.
Såsom fram-

så att de kan leva ett så normalt

personer
hålls i nästföljande
domar

kapitel

torde

det särskilt

vid svåra långvariga

sjuk-

frågorna om behandvara så att det inte främst är de medicinska
ling och dylikt som är avgörande for den enskilde utan den enskilde behöver också stöd i sin livssituation.
Olika psykiska och sociala faktorer

Individens
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har förmåga att ta ansvar för att
Det är därför av största vikt att den som
har möjlighet
att
t.ex. genom stödsamtal

andra för smittrisk.

inte utsätta

och rättigheter

den smittade

for huruvida

har betydelse

skyldigheter

sjukdom
bär på en smittsam
diskutera och bearbeta sådana svårigheter

som är knutna till ansvaret.
har majoriteten
över tvångsisolering
Som framgår av kartläggningen
och/eller
allmissbruksproblem
haft
svåra
tvångsisolerats
dem
som
av
Sådana problem har inget direkt samband
varliga psykiska stömingar.
men kan ha avgörande betydelse
vill
sitt ansvar. Kommittén
kan uppfylla
huruvida
den enskilde
tidigt
uppmärksammas
problem
sådana
att
poängtera betydelsen
av
stöd eller behandling
till erforderligt
får tillgång
att den enskilde

sjukdomen

med den smittsamma

för
här
och
för

dessa.
Med

hänsyn

till

den betydelse

hindra

vidare

skyddslagen

smittspridning

bör

att den smittade

skall

i form

åtgärder

att frivilligt

möjligheter

stöd har för den enskildes

av bl.a. psykosocialt
medverka till att för-

erbjudas

av smittstöd om det

framgå

uttryckligen

det

psykosocialt

På samma sätt bör framgå att den som bär
av smittskyddsskäl.
smittsam sjukdom och som är i behov av särskilda
på en allmänfarlig
missbruksproblematik,
behandlingsinsatser,
t.ex. for en underliggande
skall erbjudas detta. Avsikten
är här inte att skapa en rättighet för den

behövs

i så måtto att den enskilde har en absolut rätt att kräva en viss
få rätten prövad av domstol.
eller med stöd av smittskyddslagen
smittskyddsläkaren
förslag
ytterst för att
Enligt kommitténs
ansvarar
behandlingsinsatser
tillse att den smittade får de stöd- eller
som behövs.
hjälp eller stöd kan han eller
I de fall den smittade inte får erforderlig
smittade

åtgärd

sig till

hon vända

psykosociala

smittskyddsläkaren.

stödet eller de särskilda

Det bör vidare

att det
skall behö-

framhållas

behandlingsinsatsema

dvs. ha betydelse för huruvida den smittade kan
vas av smittskyddsskäl,
Bestämmelserna
omta sitt ansvar för att skydda andra mot smittrisk.
fattar således inte insatser den smittade kan behöva på grund av ett allmänt behov

av stöd eller hjälp.

Särskilt

24.2

om

den s.k.

informationsplikten

för en smittad
fråga rör skyldigheten
på
bär
eller
hon
han
att
en smittsam
om
uppmärksammats
särskilt
har
inforrnationsplikt

En särskild
andra

person att underrätta
Denna s.k.
sjukdom.
vid

hivinfektion.

De

har
mot bestämmelserna
om förhållningsregler
som ställt sig kritiska
här betonat svårigheterna
som denna plikt medför för den enskilde och
ålägga en smittad person en sådan skyldigifrågasatt riktigheten
att
av
het.

Av

de beteendevetenskapliga

skyldigheten

att informera

studierna

en sexualpartner

har

tydligt

framgått

att
hivpositiv
om att man är

371
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skyldigheter

och rättigheter

SOU

kan innebära

kan, enligt studierstora problem och många hivpositiva
tänka
situationer
då
skulle
underlåta
sig
att informera
na,
man
om att
smittad.
med
Svårigheter
är
att vara öppen om sin sjukdom föreman
kommer emellertid
enligt studierna även beträffande
andra smittsamma

sjukdomar

Enligt

som tuberkulos.
kommitténs
mening

bör en person som utsätts för en smittrisk
ställa krav på att få vetskap härom. Det är den enskilde själv som
måste få avgöra huruvida
han eller hon vill utsätta sig för risken att
smittas och också besluta om under vilka förutsättningar
han eller hon
vill inleda en relation
med annan person. När det gäller hivinfektion
kunna

framgår av de beteendevetenskapliga
delen bland de tillfrågade personerna

studierna

att den övervägande

som inte var hivpositiva
skall informera
sin sexualpartner.

anockså anEtt argu-

ser att den som är hivpositiv
ment mot att fastställa en skyldighet
kan
att underrätta en sexualpartner
infonnationen
förhindrar
inte
i
egentligen
sig
smittöverföring.
vara att
Man

skulle

därför kunna hävda att det är tillräckligt
att den som är
till
tillräckliga
försiktighetsmått
vidtas.
Emellertid
går
att
ser
det inte att bortse från att oavsett huruvida
s.k. säkrare sexualtekniker
används kvarstår en viss risk för att smitta kan överföras,
t.ex. om en
smittad

kondom
går sönder. Vidare har kommittén
poängterat
att såväl osmittade som smittade personer har ett ansvar för att smittspridning
så långt
det är möjligt undviks. För att även den osmittade personen skall kunna
bidra till den försiktighet
som är nödvändig bör han eller hon också ha
insikt i vilka förhållanden
som råder. Kommittén
anser därför att den
smittsam sjukdom
som bär på en allvarlig
han
eller hon kommer
mera en person som
för

smittöverföring

kan enligt

uppkommer.

kommittén

krav bör kunna

ställas

skall vara skyldig att infori sådan kontakt med att risk
Dessa principiella
ställningstaganden

inte begränsas till enbart hivinfektion
även när det gäller

utan samma
smittsamma

andra allvarliga

sjukdomar.

Informationsskyldigheten
den smittade
om

sexuell

söker vård.
kontakt

skyddsåtgärder

kan

får betydelse
Till

skillnad

den

då han eller

också

i den situationen

från den situation

smittade

oftast

hon är föremål

inte

för vård

att
då det är fråga

själv

vidta

några

och behandling.

Här skall uppmärksammas
rörande skyddsåtatt särskilda föreskrifter
gärder mot blodsmitta
och vid smittfarligt
arbete har utgivits av Arbetarskyddsstyrelsen.
har vidare utfärdat föreskrifter
Socialstyrelsen
och
allmänna råd beträffande
förebyggande
åtgärder mot spridning av bl.a.
hepatit B och även utgivit generella rekommendationer
rörande förebyggande åtgärder mot infektioner
i vården. Om de rekommendationer
i de flesta fall vara
som givits följs torde riskerna för smittöverföring
mycket begränsade. Det kan visserligen
hävdas att vårdpersonal
alltid
skall iaktta nödvändiga
försiktighetsåtgärder
eftersom
patienten
själv

1999:51

Individens
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skyldigheter

och rättigheter

kan inte heller
och vårdpersonalen
kan vara ovetande om sin infektion
medför
uppgifter
Emellertid
verkligen
information
förlita sig på att
ges.
skyddsåtgärder
särskilda
vidta
de
kan
från patienten att vårdpersonalen
Inte minst gäller detta då det är fråga om
är nödvändiga.
som eventuellt
föreligger
risk för smittöverföring
t.ex. bloddå särskild
situationer
sjukdomar
fråga
det
då
är
operationer
och
provstagning
som smittar
om
den
därför
åligga
det
bör
som bär på en
genom blod. Enligt kommittén
i sådana
vårdpersonal
sjukdom att också informera
smittsam
allvarlig
då smittrisk

situationer

föreligger.

många
att, som framgått ovan, det föreligger
och
sjukdom
sin
informera
att den
för den enskilde att
svårigheter
om
beteendeveDe
smittade många gånger ställs inför en svår situation.
i
visar tydligt
studierna
att viljan att berätta kan komma
tenskapliga
Samtidigt

konflikt

med

får beaktas

andra

starka

känslomässiga

som påverkar
utgångspunkten
måste

faktorer

bete-

i föregående avsnitt
Som framhållits
vara
också en skylatt i den mån det ställts krav på den enskilde föreligger
dighet för samhället att genom stöd och annan hjälp göra det möjligt för
atden enskilde att ta sitt ansvar. Av betydelse är vidare att mämiiskors
och
toleranta
realistiska
sjukdomar är
smittsamma
tityder till allvarliga

endet.

och obefogad rädsla.
fördomar
och att man arbetar för att undanröja
Det är också viktigt att den enskilde blir bemött på ett värdigt sätt inom
har sådana kunskaper
att de
t.ex. vården och att berörda yrkesutövare
sjuksin
upplyser
enskilde
då den
hantera situationen
kan korrekt
om
dom.

att medverka
Skyldighet
smittutredning

24.3

Enligt

gällande

smittskyddslag

har den enskilde

vid

skyldighet

att i vissa

samt att genom att ge upplyshar i föregåKommittén
smittspårning.
vid
medverka
ningar till läkaren
människor
nå
kan
tidigt
vikten av att man
ende kapitel framhållit
som
art,
ha smittats av en smittsam sjukdom av allvarligare
kan misstänkas
fall

söka läkare

och låta sig undersökas

rörande hur pereller rådgivning
bl.a. för att kunna erbjuda behandling
smittspårningssmittas.
Såväl
andra
undvika
för
att
att
sonen bör agera
centrala
delar
sådana
utgör
arbete som läkarundersökning
av arbetet
att
sjukdomar att starka skäl föreligger
mot spridningen
av smittsamma
ha kvar en allmän skyldighet
att uppsöka läkare och låta sig undersökas
smittspåmingsarbetet.
vid
medverka
samt att
skyldigheten
Beträffande
att uppsöka läkare och låta sig undersökas
till nu gälliksom departementschefen enligt förarbetena
är kommittén,
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skyldigheter

och rättigheter

lande smittskyddslag,
söker

läkarkontakt

smittsam
mitténs

sjukdom.

SOU
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att de allra flesta människor
av den uppfattningen
de
de
blivit
smittade av en allvarligare
tror
att
om
Emellertid
innebär en lagfäst skyldighet
enligt korn-

markering
en betydelsefull
av att envar bör bidra till att
spridningen
smittsamma
sjukdomar.
Någon generell sankav
tion mot den som underlåter att uppsöka läkare eller att låta sig läkarundersökas är dock inte lämplig.
I Vissa fall, se kap. 26, är emellertid
mening

minska

smittskyddsintresset
starkt

läkarundersökning

att

av

bör kunna

att undersökning

kommer

till

stånd

äga rum även om den enskilde

så

mot-

sätter sig detta.
Beträffande

den enskildes

de beteendevetenskapliga

medverkan

vid smittspåming

framgår

av
är väl för-

studierna

att smittspåmingsarbetet
ankrat hos såväl smittade som osmittade personer. De allra
också enligt studierna vilja få reda på om de varit utsatta
smittas.

Det föreligger

därför

tänkligheter
verka

enligt

kommitténs

mening

flesta tycks
för risk

att

inte några be-

mot att bibehålla
i smittspårningsarbetet.

sådan lagfäst
bör bidra

för den enskilde att meden skyldighet
Som kommittén
ovan påpekat medför en
också en betydelsefull
markering
av att envar

skyldighet

till

sjukdomar.
att minska spridningen
Komav smittsamma
mittén vill emellertid
framhålla
att det- vare sig av etiska eller praktiska skäl
naturligtvis
inte går att framtvinga
information
erforderlig
från den enskilde.
i arbetet bygger på att man skapar en
Framgången
förtroendefull
relation och att man kan övertyga den enskilde patienten

nödvändighet.
om uppgiftemas
Bestämmelserna
bör enligt
het med gällande

bestämmelser.

kommittén

utformas

Beträffande

vilka

i huvudsak

i enlig-

sjukdomar

som bör
skyldigheter
kommittén
angivna
att detta bör motav nu
anser
läkarens skyldighet
svara vad som gäller i fråga om den behandlande
och smittspåming.
att utföra läkarundersökning
Detta innebär således

omfattas

att skyldigheterna

omfattar

såväl de allmänfarliga

smittsamma

där det av epidemiologiska
marna som sådana sjukdomar
åtgärder.
ger anledning att vidta ytterligare

24.4

Rätten

för
Enligt

till

anonymitet

vid

sjukdo-

skäl förelig-

provtagning

hivinfektion

förordningen
1986:198
för infekom undantag vid provtagning
av HIV har den som vill ta prov för att kontrollera
om han eller
hon har smittats av hivinfektion
rätt att göra detta anonymt.
Bestämmelsen infördes
alla
tänkbara
bakgrund
för
ansträngningar
mot
av att
att snabbt hindra spridningen
ansågs behöva vidtas och
av hivinfektion
tion

Individens
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skyldigheter

och rättigheter

av
att det fanns oro för att personer skulle avhålla sig från provtagning
skulle bli känd. Det
den anledningen
att de inte ville att deras identitet
bör erinras om att den enskilde dock blir skyldig att lämna identitetsI dessa
visar att personen är hivpositiv.
uppgifter
om analysresultatet
och
hälsoråder
inom
sekretess
uppgifterna
fall omfattas
som
av den

sjukvården.
i smittförslag till förändringar
för kommitténs
En av grundtankama
behandlas
på
bör
i
princip
hivinfektion
skyddslagstiftningen
är att
sambeträfsjukdomar och att särregleringen
ma sätt som andra allvarliga
bör tas bort. Kommitténs
fande denna sjukdom så långt det är möjligt
har förändtyder på att attityden till provtagning
huruvida
sig
bryr
inte
provtagflesta
patienter
de
om
rats på så sätt att
andel
patienterna
liten
Endast
ningen görs anonymt eller inte.
syav
en
egentlig
få
i
och
provtagning
ytterst
få
begära
synes
att
anonym
nes
Samtidigt
inför vårdpersonalen.
är
anonymiteten
upprätthålla
mening

underlag

jfr

kap. 5

skulle bli om rätten till anodet svårt att uttala sig om vilka effekterna
integrerad del av det förenymitet
nu tas bort. Denna rätt har blivit en
framhållits
att rätten har ett
byggande arbetet och det har för kommittén
stort

symbolvärde.

ligheten

till

Vidare

anonymitet

av olika anledningar,
till andras kännedom.

att möjatt det är nödvändigt
för den mindre grupp av patienter som,
skall komma
för att identitetsuppgifter

har framförts

kvarstår
är rädda
Rätten

till

anonymitet

har enligt

vad kommittén

några stora problem i den praktiska verksamvad
att överväheten. Mot bakgrund av
som nu sagts anser kommittén
för hivinavskaffa
detta
undantag
gande skäl talar för att inte i nuläget
erfarit

fektion.

inte heller

medfört
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25.

smittskyddsåtgärder

Vissa

25

Utgångspunkter

1

Som framhållits

kartläggning

i kap. 22 har kommitténs

av de olika insatserna
arbetet huvudsakligen

fungerande.

är väl

visat

åtgärder

och aktörernas

Det råder

och utvärdering
att smittskyddsvidare inte något

som t.ex. smittKommittén
smittskydd.

smittskyddsåtgärderna

om att de grundläggande
spåming är av största betydelse

tvivel

för ett effektivt
åtgärder i huvudsak

bör finnas kvar i en ny
anser därför att nu reglerade
emellertid
i de allmänna överväframhåller
Kommittén
smittskyddslag.
primärt är att skydda
gandena att även om syftet med smittskyddslagen

sjukdomar måste lagen också ge skydd
mot smittsamma
bör därför göras
uppfattning
för den som är smittad. Enligt kommitténs
riktar
sig mot ensmittskyddsåtgärder
betoning
tydligare
att
som
av
en
och av att den enskilde skall
skilda personer skall bygga på frivillighet,
kunna ställa anspråk på att få det stöd eller den hjälp han behöver i
Kommittén
smittskyddshänseende.
anser vidare att lagen bör vara ut-

befolkningen

tar hänsyn till att behovet av
sjukdom det är fråga om och
situationen
hur den epidemiologiska
ser ut. Detta bör komma till uttryck i utformandet
som tar upp särskilda åtgärder,
av de bestämmelser
i det enskilda fallet. I det
bedömningsgrund
särskild
också
men
som en
Beträffande
det
frågor upp till diskussion.
följande tas vissa principiella
formad

åtgärder

så att den så långt det är möjligt
beroende på vilken
är skiftande

närmare

innehållet

i bestämmelserna

hänvisas

till

författningskommen-

och kommitténs

taren. Frågor om indelningen
av sjukdomarna
sjukdomsfall
ganden rörande anmälning
av inträffade
av smittskyddsläget

25.2

övervä-

och övervakning

tas upp i kap. 23.

Ansvaret

för

smittskyddsåtgärderna

när det
att föreslå någon förändring
det nabeträffande
ansvaret för smittskyddet
fortfarande
ha
skall
således
Landstinget
29.
kap.
tionella
ansvaret se
smittskyddsåtgärder
behövliga
för
och
för smittskyddet
att
ansvaret

Kommittén

gäller

finner

inte

det grundläggande

anledning
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och djur
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med undantag

landstinget,
för vilka

för åtgärder

som riktar sig mot
har ansvaret. Kommittén
lagstiftningar
bör avgränsas på ett

bl.a.

kommunerna

anser dock att ansvaret enligt olika
klarare sätt än nu, varvid utgångspunkten
för smittskyddslagen
bör vara
den
skall
inriktas
för
förhindra
åtgärder
på
smitta
melsprids
att
att
att
lan människor
och därför omfatta personinriktade
åtgärder. Beträffande
de objektinriktade

åtgärderna

bör dessa enligt

kommitténs

mening

helt

regleras i annan lagstiftning
på bl.a. hälsoskyddets
område jfr kap. 27.
Även i fortsättningen
skall ansvaret för de direkta smittskyddsåtgärdema

vila

nu skall
planeras

och de behandlande

på smittskyddsläkama

läkarna.

Liksom

smittskyddsverksamheten

ansvaret för att smittskyddet
samt besluta om vilka resurser som skall ges
medan smittskyddsläkaren
svarar för det di-

rekta smittskyddsarbetet,

organisationen

25.3
Kommittén

landstingen

ha det övergripande

och organiseras

Allmänna

och planeringen

förebyggande

har i bakgrundsdelen

redogjort

i detalj.

åtgärder

för olika

former

av insatser
att sådana insatsåväl information
och

slag. Det kan konstateras

av mer allmänt förebyggande
ser spänner över ett vitt spektrum och omfattar
rådgivning
att den ensom olika projekt som har till syfte att förhindra
skilde får en smittsam
Arbetet bedrivs av hälso- och sjuksjukdom.
inom den ordinarie vården, av olika myndigheter
vårdspersonalen
samt
Av underlaget
av frivilligorganisationema.
skyddsläkama
har en mycket väsentlig roll

framgår
i sådant

bete och att dessa till stor del utför det övergripande
inom landstinget.
har sådana preventiva
Odiskutabelt

vidare att smittförebyggande
ararbetet

preventiva

åtgärder

haft stor

betydelse

för den gynnsamma
smittskyddssituationen
i Sverige. Kommittén har vidare i kap. 24 poängterat att såväl osmittade som smittade
så långt det är möjligt
personer har ett ansvar för att smittspridning
undviks. Grunden för ett sådant ansvarstagande
är kunskaper om smittvägar och åtgärder för att förhindra
de sexuellt
överförbara
sjukdomarna

smittspridning.

Detta

gäller

såväl

sjukdosom andra smittsamma
Erfarenheterna
har
också
visat
smitta
många
går att
gånger
att
mar.
undvika
enkla
relativt
vid
åtgärder,
t.ex.
genom
mag- och tannsmittor.
Kommittén

vill

därför

framhålla

bete ges tillräckligt
utrymme
Vaccinationsverksamheten

vikten av att sådant förebyggande
aroch resurser.
åtgärär ett annat exempel på preventiva
för att begränsa spridningen
av smittsamma

der som haft stor betydelse
sjukdomar.
vaccinationsprogrammen
De allmänna
drastiska

minskningar

av förekomsten

av allvarliga

har

bl.a.

medfört

sjukdomar

som
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är inte lagreglerad
i och omfattningen
av

Vaccinationsverksamheten
och polio.
t.ex. difteri
själva om innehållet
beslutar
och landstingen
har Socialstyrelsen
Visserligen
verksamheten.

gett ut allmänna råd på
området och det finns såväl nationella
som regionala organ som har en
rådgivande roll och som verkar för samordning
av åtgärderna. Emellerb1.a. genom att
Vidare
inte
reglerat.
är
kostnadsansvaret
finns inte något organ som ansvarar för att det finns tillgång till vaccin i
har inte haft möjlighet
landet. Kommittén
att närmare utreda denna fråbetydelsen
framhålla
dock
vill
Kommittén
av att vaccinationsverkga.
bedrivs
på ett enhetligt sätt
och att dessa insatser
samheten upprätthålls
i landet.

Enligt

kan det därför

kommittén

om vaccinationsverksamheten

Särskilt

25.4

om

dvs. arbetet

Smittspårning,

föreligger

att problem
vaccinationsverksamheten
för

för kommittén

tid har påpekats

bli föremål

finnas

skäl att låta frågorna

för särskild

översyn.

smittspåming
med att identifiera

smittkällan

och med att

instrumensmittade personer, är ett av de viktigaste
och utgör
smittsamma
sjukdomar
spridningen
förhindra
för
ten
att
av
Smittutredbör
vidtas.
åtgärder
vilka
grunden för bedömningar
som
av
kommittén
behandlar
i miljön
ningar för att söka efter en smittkälla
söka efter möjliga

främst att behandlas den del av smittspårsöka
som kan ha smittats av sjukupp människor
som avser att
eller
partneruppföljning.
domen, s.k. kontaktspårning
Enligt kommittén
är det mycket viktigt att man så tidigt som möjligt
främst

i kap. 27. Här kommer

ningen

vidare
ha smittats för att förebygga
når personer som kan misstänkas
vid sjukdomar
Särskilt viktig framstår smittspåmingen
smittspridning.
eftersom den smittade i
t.ex. hivinfektion,
som kan vara symptomfria,
dessa fall inte har en naturlig anledning att själv uppsöka läkare. Samtikan vara resurskrävande,
digt får konstateras
att smittspårningsarbetet
underlag visar
Kommitténs
sjukdomar.
särskilt vid sexuellt överförbara
till insatserna och att
att arbetet har goda resultat i förhållande
kartläggmetod.
Av kommitténs
smittspåmingen
är en mycket effektiv
enkät
studierna som kommitténs
såväl de beteendevetenskapliga
ning
framgår vidare att det finns en
läkare och kuratorer
till behandlande
stor acceptans för smittspåming
som metod.
att smittMot bakgrund
av vad som nu sagts anser kommittén
dock

skyddslagen
het att aktivt
skilde

innehålla en uttrycklig
skyldigför den enoch också en skyldighet
till att ge
han eller hon förmår medverka

även i fortsättningen
bedriva smittspåming

patienten

att så långt

skall

379
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närmare

som idag bör detta
mitténs
kartläggning
läkaren

har

emellertid

visar

formella

det

överförbara

om den enskildes skyldigheter
se kap. 24. Likden
behandlande
ligga
på
läkaren. Komansvar
ansvaret,
många gånger

sjukdomar

och underrättelsema

lande läkaren

genomförs

eller
av kuratorer
självständigt
utfrågningen
av
och den behanduppgivna kontakter

Dessa sköter

sjuksköterskor/barnmorskor.
patienten

om den behandlande
bl.a. vid sexuellt
smittspåmingen
att, även

till

har ofta inte någon

insyn

under tiden.

kommitténs

Enligt

inte några hinder

bedrivs av
mot att smittspåmingen
under
och
förutsättning
hälsosjukvårdspersonal,
personalen
att
annan
har kompetens för detta. Det kan många gånger också vara värdefullt

mening

föreligger

till den enen integrerad del av rådgivningen
skilde. Emellertid
framstår det som befogat att den som utför det praktiska arbetet också har det formella
Komansvaret för smittspåming.
att smittspåmingen

utgör

också kan
att uppgiften att bedriva smittspåming
fullgöras av hälso- och sjukvårdspersonal
som har särskild kompetens
för detta. Liksom
också
idag bör den som ansvarar för smittspåmingen

mittén

föreslår

ha skyldighet
I vilka

därför

en person som kan misstänkas ha smittats.
att smittspåra bör inträda måste bedömas

att underrätta

skyldigheten

fall

behovet av vidare åtgärder. Enligt
är det därvid självklart
att de allmänfarliga
skall omfattas. Härutöver
smittsamma
bör skyldigheten
sjukdomarna
att
omfatta
bedriva smittspåming
de
inte
sjukdomar
även
är
som, även om
det epidemiologiska

med hänsyn

till

kommitténs

bedömning

smittsamma
av den art att de ingår bland de allmänfarliga
konsekvenser
för den drabbade
kan leda till allvarligare

sjukdomama,
eller

som om
de får en större spridning kan utgöra en belastning för folkhälsan.
Med
kan
för
bl.a.
den
enskilde
föreligga
hänsyn till de svårigheter
som
skall ske och till vikten av att
läkaren att bedöma när smittspåming
blir enhetliga
i landet anser kommittén
att regeringen
bör meddela närmare föreskrifter
vilka
sjukdomar
om
som omfattas.
Även
främst
till
skyldighet
syftar
angiven
att finna de mänom nu
niskor
att fråga patienten
om
som kan ha smittats bör skyldigheten

bedömningarna

smittvägar

naturligtvis

smittkällor

i miljön.

smittspridningen
den enskilde

även
Vid

i förekommande

fall

omfatta

eventuella

som härrör från objekt eller
inte sker vid direkt kontakt mellan människor
smitta

eller

den behandlande

djur

då

är dock

läkaren

sällan i stånd att
Vidare krävs särskilda bedömningar
peka ut spridningsvägama.
då det
vid smitta mellan människor.
Smittär fråga om större utredningar
har härvid särskild kompetens och överblick
skyddsläkaren
av smittvarför
kommittén
han
bör
ha det övergripande
skyddsläget,
anser att

patienten

äger rum. Smittskyddsläkaansvaret att tillse att vidare smittspåming
första
hand
underrätta
roll
bör
här
i
dem som primärt
att
rens
vara
ansvarar

för åtgärden

och samordna

åtgärderna.

När

smittskyddsläka-
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bör han således ha
sjukdomsfall
en anmälan om ett inträffat
till stånd.
kommer
smittutredning
att tillse att erforderlig
själv behöver genomföra det
innebär inte att smittskyddsläkaren

ren erhåller
skyldighet
Detta

praktiska

Ansvaret

smittspåmingsarbetet.

härför

i första hand be-

åvilar

kan det i många lägen vara moläkare. Emellertid
själv tar direkta kontakter,
t.ex. då det är
att smittskyddsläkaren
över
fråga om större utbrott och det behövs för att snabbt få överblick
smittkälla.
lokalisera
för
eller
smittspridningen
att
en

rörda

behandlande

tiverat

Även

visar att det finns en stor accepkartläggning
om kommitténs
materialet
metod
på att arbetet inte är
pekar
tans för smittspåming
som
såväl
kompetens
krävs
det
och
problem
att
utan
som tid. Det bör beakoch
i
människors
intrång
integritet
innebär
ett
tas att all smittspåming
för den som ansvarar
att det därför är viktigt att patienten får förtroende
och att det finns tid att ta hand om patienten i samför smittspåmingen
Även om utgångspunkten
bör vara att smittband med smittspårningen.
vara olämpligt
eller etiskt svårt. Man bör också beakta att det kan innebära svåra överi praktiken
sent
väganden
när det gäller patienter
som diagnosticeras
eller då det är fråga om en svårt sjuk patient.
under ett sjukdomsförlopp

spåmingen

skall

omedelbart

påbörjas

Det har också tydligt

ibland

läkare kan ha svårigatt behandlande
Så föresin skyldighet
att bedriva smittspåming.

framgått

heter med att uppfylla
kommer
t.ex. att läkare

och i stället

smittspåming

kan detta

helt underlåter
klamydia
att genomföra
till
"dubbla"
patienten.
recept
ger
torde
vid smittspåmingen
som kan föreligga

vid

av de problem
förebyggas
genom att den enskilde
för hur arbetet skall bedrivas.
och riktlinjer

Många

kunna

läkaren

får tillgång

till

råd

sidan av centralt utfärroll, bl.a. när
betydelsefull
har smittskyddsläkaren
dade anvisningar
en
enskilda
ärendet.
I
smittskyddsläkarens
det gäller att ge råd i det
ansvar
ligger också ett ansvar för att uppmärksamma
för smittskyddsarbetet
eventuella

problem.

Om

inte fungerar

skyddsarbetet

Vid

ser tecken på att smittåligga hopå vissa håll bör det naturligtvis

smittskyddsläkaren

nom att vidta åtgärder för att komma tillrätta
utbildningsinsatser
särskilda råd och anvisningar,

med

detta,

t.ex.

genom

eller dylikt.

möjlighet
att överen uttrycklig
kompetill någon annan med tillräcklig
läkare,
eller
förekommande
fall
behandlande
i
erfarenhet.
En
tens och
som i ett enskilt ärende inte anser
annan hälso- och sjukvårdspersonal,
Emellertid

lämna

mäste

det också

finnas

ett smittspåmingsärende

bör därför ha skyldighet
sig vara i stånd att utföra smittspåmingen,
får i sådant
Smittskyddsläkaren
underrätta
smittskyddsläkaren.

annan person med kompetens för
utförs på ett
verkligen
att smittspåming
att säkerställa
också ha möjlighet
sätt bör vidare smittskyddsläkaren

överlämna

smittspårningsärendet

uppgiften.

För

tillfredsställande

att
fall

till
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att överlämna
ett ärende
arbetet är bristfälligt.

då han på annat sätt finner

att smittspåmings-

framförts

att en särskild straffbestämmelse
i enligatt bedriva smittspåming
som underlåter
Kommittén
het med lagens bestämmelser.
emellertid
inte
att en
anser
med de
sanktion är ett lämpligt medel att komma tillrätta
straffrättslig
Det har från

bör införas

vissa

håll

för läkare

vid smittspåmingsarbetet.
Vidare bör uppsom kan föreligga
märksammas
att läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal
som inkan bli föremål för disciplinâtgärder
sina skyldigheter
te uppfyller
en-

problem

ligt

lagen 1998:531

om yrkesverksamhet

på hälso-

och sjukvårdens

område.

Särskilt

25.5

om

s.k.

förhållningsregler

arbete har frågan om de s.k. förhållningsreglema
kommitténs
äghar
bl.a.
Kommittén
tillställt
behandlande
särskild
uppmärksamhet.
nats
tillämläkare en enkät i syfte att bl.a. få en bild av hur bestämmelserna
meddela
förhållningsregler
och
hur
uppfattas
skyldigheten
att
pas
av

Under

har också ingått i de beteom Förhållningsregler
utförts
kommitténs
studier
på
uppdrag. Av unendevetenskapliga
som
följ ande slutsatser dras.
derlaget kan sammanfattningsvis

bland

läkarna.

Frågor

har visat att läkarna i de allra flesta fall sköter medförhållningsregler
på ett nyanserat sätt och i enlighet med
av
förarbeten. Vidare synes förhållningsde intentioner
finns
i
lagens
som
Frågan om
reglema
i de flesta fall kunna anses som okontroversiella.

Kartläggningen

delandet

vilka
vilket

den enskilde

försiktighetsåtgärder

kontroversiell

då det gäller

hivinfektion.

skall

vidta

har dock

Diskussionen

varit

har härvid

mer
rört

som skall åläggas den enskilde smittade, bl.a. när det gälandra om sin smitta, och hur
att informera
om skyldigheten

ansvar

ler frågan

förhållandet
till läkaren påverkas av dennes skyldighet
att kontrollera
sitt ansvar. Bland läkarna föreligger
enligt
uppfyller
att den enskilde
kommitténs
och
förhållningsreglema
enkät en blandad uppfattning
om
läkarens

kontrollerande

lem rörande

ningsregler
re. Samtidigt
som positiva

skyldigheten

funktion.

Flera

läkare

har påpekat

olika

prob-

att följa upp att patienten följer sina förhållläkadenna roll med rollen som behandlande

och att förena
bör noteras att flera läkare uppfattat lagens bestämmelser
fungerar som stöd i arbetet
och ansett att bestämmelserna

med besvärliga patienter.
Även
visat att bestämmelserna
om tvingande förom kartläggningen
några stora problem finns
i många fall inte inneburit
hållningsregler
dock flera frågor, av såväl praktisk som principiell
natur, som bör beaktas.
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smittskyddslagen
att den nuvarande
sanktionsmöjlighet
mot den som inte fölförhållningsreglema
jer givna förhållningsregler.
Att beteckna
som
Även nuvarande
"tvingande"
är därför en sanning med modiñkation.
bygger på att den enskilde acceptebestämmelse
om förhållningsregler
samhället
visserligen ingripa med tvångskan
dem.
följa
Ytterst
rar att
Inledningsvis

kan konstateras

någon egentlig

inte innehåller

men endast under särskilda
andra mot vidare smittspridning.
bestämmelser
Vidare är nuvarande

isolering

villkor

och då i syfte

att skydda

begränsaom förhållningsregler
Här kan anföras att det även
beträffande
sådana sjukdomar
som inte ingår bland de samhällsfarliga
försiktighetskan framstå som lika viktigt att nödvändiga
sjukdomarna
åtgärder vidtas. Detta gäller t.ex. EHEC, vilken också kan spridas melsjukdomarna.

de samhällsfarliga

de till

lan människor.
En annan fråga gäller förhållningsreglemas
patienten och läkaren samt möjligheterna

mellan

följer

enten

praktiken

i detta

svårigheter

tion.

Enligt

av att patiKontrollmöjlighetema
är i
också konstaterades
i förarbetena till

vilket

lag. I de allra flesta fall är läkarens
avseende begränsad till uppgifter
här föreligger

som
anmälningsskyldighet,

nuvarande

på relationen

till kontroll

förhållningsregler.

starkt begränsade,

nuvarande
tion

meddelade

inverkan

särskilt

hänger

främst

då det gäller

lag skall läkaren

möjlighet

att
från patienten

samman
sjukdomar

skyndsamt

med

inforrna-

själv.

De

läkarens

som hivinfekanmäla om han har

anta att patienten inte kommer att följa eller inte följer
eftersom
Detta kan medföra svårigheter
förhållningsregler.

anledning

med-

delade

vissa

information
om misslyckav rädsla för anmälan undanhåller
vilket bl.a. minskar möjligheterna
för
anden att följa förhållningsregler,
läkaren att kunna diskutera frågan och ge patienten direkt stöd. Av såläkare som av de beteendeveväl kommitténs
enkät till behandlande

patienter

tenskapliga

undersökningama

att denna situation
Av enkäten till behandlande

framgår

inte är ovanläkare fram-

lig när det gäller hivinfektion.
går vidare att ett relativt stort antal läkare trodde att de ibland medvetet
eller omedvetet
underlåter
att inhämta information
om patientens eventuella smittfarliga
beteende p. g.a. svårigheter att hantera kunskaperna.
underlag framgår vidare att de allra flesta människor
Av kommitténs
sjukdom försöker att följa de råd och anvissom bär på en smittsam
ningar som ges för att förhindra
att andra smittas. Med hänsyn härtill
kan det sättas i fråga om det är rimligt
förhållningsregler
att tvingande
meddelas rutinmässigt.
Det torde vidare vara så att det för många människor kan upplevas som irriterande
att de, oavsett deras egen inställförhållningsregler,
tvingande
ning, meddelas
t.ex. av hygienisk
natur,
vilka
Som

för den som vill ta ansvar för sin sjukdom.
kan te sig självklara
således flera svårigheter
framgår föreligger
av såväl principiell
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förhållningsart som talar för att systemet med tvingande
som praktisk
vill för sin del särskilt lyfta fram
regler inte bör behållas. Kommittén
mellan den behandlande
av att relationen
plan. Enligt
kan hållas på ett förtroendefullt

betydelsen
smittade

rörande

i smittskyddsarbetet

tyngdpunkten

läkaren

och den

kommittén

ligger

ens-kilda

personer i det arpatienten. I den mån den

när han möter den smittade
med att ta sitt ansvar gentemot andra människor är det av stor betydelse att han eller hon på ett tidigt stadium få det
hinder mot ett öpstöd eller den hjälp han eller hon behöver. Eventuella
mellan den behandlande
läkaren och
förhållande
pet och fortroendeñallt
utför

bete läkaren

har svårigheter

smittade

måste därför

den smittade

motverkas.
för kommitténs

förslag till ändringar av nu
kommittén
klaär att
anser att smittskyddslagen
måste vavikten av att grunden för smittskyddsarbetet

Ett grundläggande

motiv

bestämmelser

gällande

rare bör markera
medverkan
ra frivillig

uppfattning

till

överensstämmer

samarbete

och förtroende

praktiken.

Kommittén

heller

enligt

tvinga

efterlevnad

gällande

smittskyddsåtgärderna.

Enligt

kommitténs

ett förhållningssätt
som grundar sig på
också bättre med de förhållanden
som råder i

vill erinra om att det, som ovan påpekats, inte
finns någon möjlighet
smittskyddslag
att fram-

förhållningsregler.
Enligt kommitténs
av meddelade
för
behandlande
läkare
nuvarande
skyldigheten
den
bör således

mening

att ge förhållningsregler
dicinska
och praktiska

ersättas med en skyldighet att ge patienten mebättre speglar den behandlande
läka-

råd vilket

rens roll. Kommittén
anser vidare att läkarens skyldighet
sjukdomar
mation och råd bör gälla samtliga smittsamma
av förslaget till
sjukdomarna.
Under

och således inte endast de allvarligaste

smittskyddslag,

kommitténs

att ge inforsom omfattas

arbete har emellertid

frågan om det
om att en smittad
eller delta i annan verksamaktualiserats

fall kunna besluta

eventuella behovet av att i speciella
person inte får utöva viss yrkesverksamhet
het där han eller hon kan utsätta andra för risk

att smittas. Det skulle
gälla vissa utövare av yrke inom hälso- och sjukvården. En
faror av detta slag, eftersom den
kan inte alltid förebygga
arbetsgivare
kanske inte är känd för arbetsgivaren.
Kommitsjukdomen
smittsamma

t.ex. kunna

för t.ex. smittskyddsläkaren
tén är medveten om att en möjlighet
att utsåväl
etiskt
färda förbud av aktuellt slag rymmer många svårigheter
av
särskilt
vid
smittsamma
sjukdomar
gäller
slag.
Det
av krosom rättsligt
nisk

karaktär,

såsom

sådan åtgärdsmöjlighet

hivinfektion.

klart att en sådan reglering
nödvändigt.
oundgängligen

ningar,

inte

analyseras

för

noggrant.

en eventuell
Det är själv-

får sträcka

Det gäller

såsom att öppna möjlighet
till t.ex. arbetsgivare.

lämnande

Förutsättningarna

måste därför

till
När

sig längre än vad som är
också i fråga om alternativa
lösför uppgiftssekretessgenombrott
det gäller

annan

verksamhet

än
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måste

yrkesverksamhet

också beaktas

de begränsningar

grundlagsskyddet

som följer av
Vidare upp-

och föreningsfrihet.

för bl.a. mötesfrihet

ett meddelat förom sanktion för den som överträder
skäl
förfrågan
angivna
att
om en eventuell
anser av
smittades
eller
utövning
yrke
deltagandet
gäller
budsmöjlighet
när
av
kan uppkomma inte
där risk för smittöverföring
de i annan verksamhet
kommer

frågan

bud. Kommittén

tén. Enligt

det underlag

utifrån

kan avgöras

bedömning

kommitténs

behovet

kan klarlägga

vilken

denna punkt,

som nu finns tillgängligt
krävs således fortsatt

sera förutsättningar

och begränsningar.

25.6

enskilde

Den

Läkaren

har ett allmänt

fintlig

lagstiftning

också

bl.a.

patienten.

sjukdomar

medför

emellertid

skyldighet

att vidta

åtgärder

för smittrisk.

Detta

motiverar

skyddslagen.

Kommittén

att läkaren
som syftar

är dock

till

Detta

annan beomfattar

som regleras i
riktat till den en-

spridning
i viss

av smittsamma
också måste ha

mån

att andra inte skall

bestämmelser

uttryckliga

har i avsnitt

enligt

område.

och behandling

Läkarens primära ansvar
önskemålet
att förhindra

smittskyddslagen.
skilde

och sjukvårdens

läkarundersökning

sådan

uppgifter

och behandlingsansvar

vård-

på

samt preci-

av en reglering

läkarens

på hälso-

för kommit-

utredning

25.4. behandlat

härom
läkarens

utsättas
i smitt-

skyldig-

och i avsnitt 25.5 skyldigheten
het att bedriva smittspåming
att meddela
medicinska
och praktiska råd rörande hur den enskilde skall bete sig för
Här skall behandlas vilka
att inte utsätta andra för smittrisk.
läkaren bör ha med hänsyn till smittskyddet.
skyldigheter

ytterligare

en person som kan
misstänkas
ha smittats kvarstå. Sådan läkarundersökning
utgör en vikarbetet och skyldigheten
har inte
i det smittutredande
tig beståndsdel

Enligt

kommittén

både

av att kunna
de allmänfarliga

Vikten

ifrågasätts.
ler

bör skyldigheten

vid

sjukdomar

där smittspåming

att undersöka

konstatera
smittsamma

aktualiseras

om en person är smittad gäloch sådana
sjukdomarna

jfr

avsnitt

25.4.

Visserligen

fall av
kommittén
vill
framhålla
att
men
det är av betydelse att de som kan ha smittats kommer i kontakt med läoch erbjuds behandling
kare och undersöks
även när det gäller andra
är möjligheterna

allmänfarliga

till

tvångsundersökning

smittsamma

begränsade

till

vissa

sjukdomar,

sjukdomar där det är angeläget att hindra spridning.
Om den som misstänks ha blivit smittad inte vill låta sig läkarundersökas bör läkaren också ha skyldighet
att anmäla detta till smittskydds-

smittsamma

enligt kommitténs
Med hänsyn till att tvångsundersökning
smittsamma
sjukdomar bör
bara kan äga rum vid allmänfarliga
till
sådana
begränsad
sjukdomar.
anmälningsskyldigheten
vara

läkaren.

förslag
dock

13 19-0619
Smittskydd
delA

385

386
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skall gälla i de fall
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läka-

får uppgift om att en person kan ha utsatts
ren vid smittspåming
låter sig läkanmdersökas.
smittrisk
och denne inte frivilligt

för

Som ovan påpekats har läkare ett allmänt vård- och behandlingsområde. Repå hälso- och sjukvårdens
ansvar enligt övrig lagstiftning
dan p.g.a dessa bestämmelser
är det således självklart
att läkaren skall
medicinsk
behandden som har smittats av sjukdom erforderlig
Om inte läkaren själv kan ge den vård som behövs
ling för sjukdomen.
kontakt
med lämplig
vårdgivare.
skall han förmedla
Ytterst
svarar

erbjuda

smittsamma
skall

resurser finns för behandling och vård vid
omhändertagandet
Utöver det rent medicinska

för att tillräckliga

landstinget

sjukdomar.

läkaren

den behandlande

emellertid

också ge patienten
sin sjukdom. Detta

ligt stöd så att han eller hon kan hantera
uppgift för den behandlande
lig men ytterst väsentlig

ett personär en ömtåläkaren, särskilt

skilda

Om läkaren
som t.ex. hivinfektion.
stöd eller särpsykosocialt
att en patient är i behov av ytterligare
bör han i samråd med patienten söka ordna
behandlingsinsatser,

detta.

Om patienten

då det gäller
finner

sjukdomar

livslånga

medger

det kan läkaren

som har större

skyddsläkaren,

möjligheter

även vända
att få till

sig till

stånd

smitt-

sådana

in-

satser.
Kommittén
första

har i flera

hand måste bygga

Kommittén

bjudas

framhållit

har också

betonat

sammanhang

på frivillig

medverkan

att den enskilde

för de eventuella

stöd och hjälp

i
att smittskyddsarbetet
från den som smittats.
i första

hand skall

som han eller
andra för smittrisk.

svårigheter

kan ha att hantera sitt ansvar för att inte utsätta
studierna framgår att möjligheterna
de beteendevetenskapliga

för

erhon
Av
den

bidrar till att han eller
att diskutera och bearbeta svårigheterna
hon bättre kan ta sitt ansvar för att förhindra
smitatt andra människor
med att hantera situationer
där andra kan
tas. Den som har svårigheter
enskilde

för smittrisk

utsättas
så tidigt

och som inte på egen hand klarar av att i nödvänmåste därför
sitt beteende eller sin livssituation

ändra

dig utsträckning
långvariga

som möjligt
sjukdomar

studierna

pekar

få erforderligt

stöd och hjälp.

Särskilt

vid

svåra

det vara så att det inte främst är de medicinska frågorna som behandling
o.dyl. som är avgörande, utan den enskilde behöver också stöd i sin livssituation.
De beteendevetenskapliga
vid en sjukdom
och C. Läkaren
tionen
smittade

mellan

torde

på behovet

och stöd
rådgivning
av kontinuerlig
Motsvarande
torde gälla vid hepatit B
som hivinfektion.
blir härvid en viktig person och betydelsen
av att relahonom och patienten
och av att den
är förtroendefull
vidare

att han eller hon kan vända sig till honom får inte
roll inte får
Det är därför av vikt att läkarens övervakande
behandlande
läkare.
led
Ett
i
slå
vakt
att
av
om relationen

kan känna

underskattas.

ta över rollen
mellan
patienten

och

läkaren

är kommitténs

förslag

att läkaren

inte
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längre

skall

avsnitt

25.5.

tvingande

meddela

förhållningsregler

om dessa frågor

se

situationer
då den smitatt det kan förekomma
trots läkarens insatser inte förmår att ta sitt ansvar gentOm en smittad
emot andra människor.
som bär på en allmänfarlig
försiktighetsåtiaktta
nödvändiga
smittsam
sjukdom inte klarar av att
ha en skyldighet
att anmäla forgärder bör läkaren därför fortfarande

Samtidigt

får beaktas

tade patienten

hållandet

till

märksammat
för smittrisk.

som härefter får bedöma vilka åtgärtill vad som gäller enligt nuvarande
inte inträda så snart läkaren uppskyldigheten

smittskyddsläkaren

der som är nödvändiga.
skall dock
bestämmelse

I motsats

att den smittade utsätter eller kan misstänkas utsätta andra
Kommittén
att
anser att läkaren först måste ges utrymme
den enskilde att komma tillrätta med sina problem om detta

själv hjälpa
underlåkartläggning
Som framgått av kommitténs
ter sig meningsfullt.
ter också många läkare redan idag att göra anmälan om det inte står
klart att läkarens egna möjligheter
är uttömda.

att läkaren också
ovan anförts medför smittskyddsaspektema
människor
andra
har ansvar för att förhindra
utsätts för risken att
att
rör det fall då den som är
smittas. En särskild fråga i det sammanhanget
smittsam
sjukdom
allmänfarlig
smittad
utsätter en närstående
av en
Som

person för risk att smittas. Enligt gällande regler kan inte den
den riskutsatta
läkaren underrätta
behandlande
personen och det har
i sådana fall. Det kan visserlitillgripits
förekommit
att tvångsisolering
ovetande

med stöd av 1 kap. 5 §
om inte smittskyddsläkaren,
information.
vad
Enligt
kan lämna sådan nödvändig
emellertid
inte använts p.g.a.
har erfarit har denna möjlighet
kommittén
förutsättningarna
ansetts oklara. Med hänsyn till kornatt de rättsliga
gen ifrågasättas
sekretesslagen,

i princip inte bör få
jfr kap. 26 att tvångsisolering
enstaka
individ
skydda
någon
endast
syfte
i
att
anser kommiti
vissa
fall.
Detta innebör kunna äga rum
tén att en sådan underrättelse
sekretesskydd
bär visserligen
men är å
av nuvarande
en begränsning
mindre ingripande
åtgärd än
andra sidan en för den enskilde betydligt

ståndpunkt

mitténs

användas

mellan den smitav förtroendet
underrättelse
endast meddock
tade patienten och läkaren bör en sådan
ges då det är fråga om en till patienten närstående person som löper påtaglig risk att smittas och att det står klart att den smittade personen inte
vill informera
frivilligt
om smittrisken.

isolering.

Med

25.7

hänsyn

betydelsen

Smittskyddsläkarens

smittskyddsläkaren
i sitt

till

arbete

uppgifter

Han får
har en central roll i samhällets smittskydd.
inom det område där
bild av smittskyddsläget

en samlad

387

388
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han verkar

SOU

och är den som många gånger har den bästa kompetensen
avgöra vilka insatser som behövs, både generellt och i
Med undantag för sådana beslut om tvångsingripanden

för att kunna
enskilda
fall.

som rör enskilda individer
anser kommittén
Smittskyddsläkaren
bör förändras.
uppgifter
ha det övergripande

sättningen
inom

inte att hans huvudsakliga
skall således även i fort-

ledningsansvaret

för smittskyddsarbetet

han är verksam. I detta ligger bl.a. att han har att följa
tillse att behövliga
inom området,
åtgärder för
smittskyddsläget
det område

upp
smittutredning

för en effektiv
samordning
av erforoavsett var det direkta ansvaret för vidtabör vidare även
gande av sådana åtgärder ligger. Smittskyddsläkaren
olika
förebyggande
åtgärder vidtas.
ha ansvaret för att
fortsättningsvis
Med hänsyn till att smittskyddsläkaren
är den som har bäst överblick
och att verka

vidtas

smittskyddsåtgärder,

derliga

sjukdomar
och erfarenhet
är det
av olika typer av smittsamma
läkare,
också av stor betydelse att han stödjer och biträder behandlande
och andra som är verksamma
inom smittskyddet.
sjukvårdspersonal
Ikap. 29 och kap. 36 behandlas närmare frågorna om ansvaret då flera
över

smittskyddsläkare
Med

till

hänsyn

har utsetts.
de förändringar

kommittén

har föreslagit

rörande

oberoende av samtycke får äga rum bör smittskyddsläkaha
uttryckligt
ett
ren
ansvar för att bevaka att den smittade får tillgång
till det stöd eller den vård som behövs för att minska risken för smittkartläggning
lägger smittspridning.
Som framgår
av kommitténs
när isolering

redan idag i många fall ned ett betydande arbete på att få
åtgärder i sådana fall då den enskilde haft svårt att
enligt smittskyddslagen.
Med hänsyn till
skyldigheter

skyddsläkama
till

stånd

uppfylla

frivilliga
sina

av att den enskilde tidigt får behövlig hjälp och stöd bör
emellertid
ha en lagfäst skyldighet
smittskyddsläkaren
att bevaka och

bl.a.

vikten

bör smittskyddsläkaren
däratt detta äger rum. Enligt kommittén
för dels ha en generell skyldighet
att bevaka att den enskilde smittade
får erforderligt
stöd eller vård, dels ha ansvaret för den utredning
som

tillse

skall ligga till grund för en eventuell
ansökan om isolering
oberoende
av samtycke. I smittskyddsläkarens
ansvar ligger därmed att utreda vari
problemen
Utredningen
ligger och vilka åtgärder som kan erfordras.
bör bestå i bl.a.
behandlande

samtal

läkaren.

Smittskyddsläkaren

bedömning
skyddsläkaren

med den smittade
Beroende

sedan

på vilka

ta kontakt

själv

och kontakter

med den

får
som föreligger
för en
vårdgivare
Det förutsätts härvid att smitt-

med

problem

ansvarig

av vilken åtgärd som behövs.
med berörda huvudmän
samverkar

och att dessa med-

verkar

åtgärder. Som en yttersta åtgärd
till att få till stånd erforderliga
dock ha en möjlighet
till påtryckningsmedel.
smittskyddsläkaren
Kommittén
föreslår därför, jfr kap. 26, att Smittskyddsläkaren
skall anbör

mäla

till

respektive

tillsynsmyndighet

om ansvarig

huvudman

inte er-
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den vård

bjuder

det stöd eller

risken

för smittspridning.

som den enskilde

att avsikten

Det bör här betonas

läkarens
ta över den behandlande
samtalsstöd
till den smittade. Enligt

tagsvis

skall
inte är att smittskyddsläkaren
och själv ge t.ex. omfattande

roll

bör den behandlande

kommittén

funktioner

och smittskyddsläkarens

karens

för motverka

behöver

i princip

själv fortsät-

att smittskyddsläkaren
vara lämpligt
hinder
med den smittade. Något formellt

kan det dock

ter kontakten

lä-

hållas i sär. Undanför detta finns

rutinmässigt
heller att smittskyddsläkaren
eller
bedriva nåsjukdomsfall
rapporterade
samtliga
skall kontrollera
skyldighet
smittskyddsläkarens
att bevaka att den
gon generell tillsyn.
stöd eller vård torde främst aktualiseras
enskilde
får behövligt
genom
den
smitmisskötsamhet,
smittad
anmälan
att
persons
genom
om en
en
Förslaget

inte.

innebär

inte

för att han inte får hjälp
läkare i enskilt fall.
eller genom en anhållan om hjälp från behandlande
framförts
önskemål
Det har från bl.a. smittskyddsläkarhåll
om att
skall ges ökade befogenheter
smittskyddsläkaren
att fatta beslut om oli-

tade själv

smittskyddsläkaren

sig till

vänder

Vissa

ka smittskyddsåtgärder.

förts av Statskontoret.
vill här inledningsvis
Kommittén

påpeka att smittskyddsläkaren
enliksom
enligt gällande

smittskyddslag,

till

förslag

kommitténs

ligt

har också fram-

i denna riktning

förslag

smittskyddshar en mycket aktiv roll i det praktiska
i vissa avseenden ett utarbetet. Som framgår ovan föreslår kommittén
Kommittén
föreslår jfr kap. 28
ökat ansvar för smittskyddsläkaren.

smittskyddslag,

infekåtgärder mot vårdrelaterade
ett utökat ansvar beträffande
har
detta
i
framgått
att
tioner. Av kartläggningen
av smittskyddsarbetet
fungerat väl och att de problem som uppstått i de flesta fall
huvudsak
också

Något generellt
lösas genom samverkan och överenskommelser.
föreligger
utökade
inbefogenheter
smittskyddsläkaren
av att ge
också
beaktas
de
principiella
bör
Här
bedömning.
te enligt kommitténs
med att smittskyddsläkaren
är landstingsfrågor som sammanhänger

kunnat
behov

anknuten.

Kommittén

i kap. 29 frågor om huvudmannaskatveksamoch pekar där på vissa principiella

behandlar

pet för smittskyddsläkaren

ges för smittskyddsom ökade befogenheter
som kan uppkomma
Några
enskilda personer eller mot t.ex. kommuner.
läkaren gentemot
särskilda frågor skall dock tas upp här.
när det gäller
Mot bakgrund
av de problem som uppmärksammats

heter

som rör det objektinriktade
borde ha ansvaret
smittskyddsläkaren

smittutredningar

att
smittutredningar
den

ansvariga

skyddsläkaren.
manhang

smittskyddet
for

i vart fall kunna överta
varvid
kommunen
kommunen,
eller

Här bör

framhållit

följande

vikten

beaktas.

av en klar

bedrivande

har framförts
av sådana
från

en smittutredning
skulle biträda

Kommittén

ansvarsfördelning

har i flera
mellan

smittsamaktö-

3 89
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inom

tema
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I likhet

smittskyddet.

även i fortsättningen

munerna
inriktade

varvid

åtgärderna

detta

följer,

bör kom-

över kommunernas

befogenheter

kommitténs

enligt

bestämmelser

ha ett självständigt
ansvar för de objektsmittskyddsläkaren
landstingen,
inbegripen,

inte bör ha några övergripande
Av

med gällande

uppfattning,

arbete.

att kommunen

också

som skall ligga till grund för åtges ansvaret för den utredning
bl.a.
härvid
i syfte att klarare ange när
förslag
gärderna. Kommittén
ger
inträder.
får
inte
situationer
där
uppkomma
kommunens
Det
ansvar

måste

ovisshet

förelegat
föreslår

att agera, vilket till viss del
I detta syfte
smittskyddslag.

skyldighet
om kommunens
tillämpningen
av nuvarande

råder
vid

dels en regel i smittskyddslagen
smittvarigenom
åläggs att underrätta en kommun om att den har

kommittén

formellt

skyddsläkaren

dels motsvarande
regler i miljöbalken
att vidta smittskyddsåtgärder,
och livsmedelslagen
vilka slår fast kommunens
ansvar att vid en underrättelse
krävs.

från

föreslår

med utökade

vidta

ofördröjligen

smittskyddsläkaren

Kommittén

vidare

särskilda
och samråd.

krav på samarbete

de åtgärder

som
i dessa lagar

bestämmelser
Vidare

bör beaktas

att efmed att det kan vara

ter vad som framgått har problemen sammanhängt
fråga om mycket stora kostnader vid aktuella utredningar.

jfr

komma

tillrätta

fattning

bör dessa förslag

mellan

kap. 29

de olika

förslag

inte

Kommittén

inrättas
smittskyddsanslag
att ett nationellt
med vissa av dessa problem. Enligt kommitténs

föreslår

uppen klarare ansvarsfördelning
Det bör här också påpekas att kommitténs

kunna

aktörerna.

hindrar

leda till

smittskyddsläkaren

att

för att klargöra

smittutredning

för att

en inledande
smittkällan
kan tänk-

genomför

var den misstänkta

as vara belägen.
Kommittén
kan visserligen

fördelar med att ge smittse praktiska
för
objektinriktade
smittutredningar
operativt
ett
ansvar
talar
för
närvarande
övermen, mot bakgrund
av vad som ovan sagts,
vägande skäl för att inte föreslå en sådan ändring av ansvarsförhållan-

skyddsläkaren

dena. Kommittén
vidare

med

ansvar.
Statskontoret
formell

finner

det dock

utgångspunkt

från

angeläget
att

att dessa frågor
smittskyddsläkaren
ge

ett

större

skall ges
föreslagit att smittskyddsläkaren
att göra påpekanden om förhållanden
som kan hota
för
i
och
detta
sig
Kommittén
Det kan
självklart.
anser
har vidare

befogenhet

smittskyddet.

ett värde i att detta tydliggörs
skyddsläkaren,
om påpekandet inte följs,
dvs. Socialstyrelsens
tillsynsmyndigheten,
dock

diskuteras

ligga

i lagtexten,

liksom

kan anmäla

regionala

att smitt-

förhållandet

tillsynsenhet

till
eller i

kan därefter om så erfordTillsynsmyndigheten
eventuellt
rättelse,
utfärda
i förening med vite.
föreläggande
ras
om
skall ges
Statskontoret
har också föreslagit
att smittskyddsläkaren
och förbud för verksamhet
i syfte
rätt att själv meddela förelägganden
vissa fall länsstyrelsen.
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att hindra spridning av smittsam sjukdom, dock utan att ange vilken typ
önskemål har under kommitténs
som åsyftats. Liknande
av verksamhet
Enligt vad som frambl.a. från smittskyddsläkarhåll.
arbete framförts
haft i åtanke bl.a. fall då det varit

gått har man därvid
förskoleverksamhet.

Några

gällande

inte enligt

fråga om smitta
har smittskyddsläkaren

sådana möjligheter

har emellertid

Kommittén

lagstiftning.

i

inte erfarit

behov av sådana möjligheter.
funnits
ett faktiskt
att det i praktiken
vill här också erinra om de förbudsmöjligheter
Kommittén
som finns i
Vidare är
och
i
miljöbalken.
t.ex. i livsmedelslagen
annan lagstiftning,
oklart

det mycket
hov till.

detta avseende

en sådan regel kan ge uppatt föreslå någon ändring i
till vad som anförts i avsnitt 25.5 angå-

rättssäkerhetsfrågor

vilka

inte beredd

är därför

Kommittén

men vill
utredning

hänvisa

av frågor om förbud
samhet eller delta i viss verksamhet.

ende fortsatt

25.8

Samverkan

Med hänsyn

till

att utöva

viss yrkesverk-

och samarbete

att ansvaret
på många aktörer

för det samlade

i samhället

smittskyddet

är

och att dessa i förhållande
och huvudmän
uppdelat
till varandra
har ett självständigt
ansvar kräver arbetet väl utvecklad
och samarbete mellan dessa. Inte minst krävs samordning
samverkan
och täta kontakter

mellan

då det är fråga om smittutredningar
krav ställs
djur och obj ekt. Motsvarande

aktörerna

som omfattar både människor,
också då det är fråga om smitta som spridit sig mellan olika kommuner
underlag är samarbetet och samverEnligt kommitténs
eller landsting.
kan aktörerna

emellan

omfattande

och i allt väsentligt

väl fungerande

Som
och regional nivå som mellan dessa nivåer.
dock
förekommer
vissa
utvärdering
Statskontorets
bl.a.
av
Komsmittskyddsarbetet.
problem bl.a. när det gäller det kommunala
bl.a. när det gäller det objektinriktade
mittén föreslår vissa förändringar
och därmed underlätta ett
för att klargöra ansvarsfrågoma
smittskyddet
såväl

på nationell

framgår

kommittén
vidare frågor om
bl.a. då det är
smittskyddsåtgärdema
av
flera
ansvarsområden.
Här vill
sträcker
sig
över
fråga om utbrott som
roll.
smittskyddsläkarens
kommittén
dock särskilt uppmärksamma
smittskyddet
ligger
I smittskyddsläkarens
ansvar för det regionala
effektivt

samarbete.

den nationella

I kap. 29 behandlar

samordningen

också en skyldighet
att verka för samordning
av smittskyddsåtgärdema
eller objektinriktade.
Det är
oberoende av om dessa är personinriktade
med andra aktörer inom smitthärvid av stor vikt att han samverkar

skyddet
nämnder.

och ansvariga kommunala
som t.ex. andra smittskyddsläkare
Många gånger erfordras också samverkan och samarbete med

myndigheter

som

ansvarar

för

åtgärder

mot

smittsamma

sjukdomar
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Vikten
har inte
av sådan samverkan
de senaste årens EHEC-utbrott.
En ny smittsärskilda bestämmelser
innehålla
om samverkan

länsveterinär.

därför

vid
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26

Tvångsåtgärder

26.1

Överväganden
bestämmelser

rörande
om

nuvarande

tvångsåtgärder

att med tvångsåtgärder
avses här
och
integritet
fysiska
åtgärder som utgör intrång
personär således avgränsat till åtgärder som innebär
liga frihet. Begreppet
Även lagstadgade förbud elingrepp eller frihetsberövande.
kroppsligt

Inledningsvis

kommittén

vill

klargöra

i den enskildes

i och
att vidta vissa åtgärder innehåller
begreppet
omfattas
inte
dessa
tvång,
för sig ett moment
av
men
av
i det här sammanhanget.
tvångsåtgärd
medger att tvång får tillgripas
mot den
smittskyddslag
Nuvarande
och omhändertaenskilde i vissa fall när det gäller läkarundersökning

ler skyldigheter

för den enskilde

gande på sjukhus,

dvs. tvångsundersölcning,

tvångsisolering

och tillfälhar särskild

direktiv
på sjukhus. I kommitténs
har på
kommittén
och
tvångsåtgärder
lagts vid bestämmelserna
om
i praktihar tillämpats
olika sätt sökt belysa hur tvångsbestämmelsema
har tillgripits
i mycket få
visar att tvångsåtgärder
ken. Kartläggningen

ligt

omhändertagande

vikt

och att åtgärderna generellt sett använts på ett nyanserat och bra
läkare
att såväl behandlande
sätt. Det framgår Vidare av kartläggningen
ned ett betydande arbete på
lagt
fall
har
många
i
smittskyddsläkare
som
åtgärder i sådana fall då den enskilde haft svårt
att få till stånd frivilliga
fall

kan
Samtidigt
enligt Smittskyddslagen.
skyldigheter
tillkommit
främst med hänsyn
konstateras
att nuvarande smittskyddslag
och att dessa har en framtill behovet av reglering av tvångsåtgärderna
med
innehåller
i jämförelse
trädande plats i lagen. Smittskyddslagen
långtgåenrelativt
på hälso- och sjukvårdens område
annan lagstiftning
att uppfylla

sina

för den enskilde som har ansetts motiverade
av hänsyn
Även om skyddet mot smittsamma
i
sjukdomar
annorlunda
blir
smittskyddslagen
i
perspektivet
och for sig medför att
mening,
bör, enligt kommitténs
än i t.ex. hälso- och sjukvårdslagen
förhållandena.
Lagen
bättre anpassas till de verkliga
smittskyddslagen

de skyldigheter
till

samhällsskyddet.

bör också starkare

betona

även på det här området.

att tvång endast får vidtas som en sista utväg
får dock hänsyn tas till att tvång
Samtidigt
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kunna

tillgripas

den nuvarande
framtiden
Kritik

kan

Kriterierna

också

för såväl

allmänt

hållna

myndigheterna
åtgärden.

situationer,

inte minst

situationen

kan

med tanke

komma

på att
i

att förändras

smittsamma
genom uppkomsten
av nya eller förändrade
såväl
Detta gäller
tvångsundersökning
som tvångsisolering.

sjukdomar.

tivt

i vissa

kontrollerade

riktas

i sig.
utformning
mot lagbestämmelsemas
tvångsisolering
tvångsundersökning
relaär
som
och lämnar i stor utsträckning
de tillämpande
när det kan anses vara motiverat
att vidta
torde det vara svårt att detaljreglera
förutsättningar-

att avgöra

Samtidigt

na för åtgärden med hänsyn bl.a. till
det kan vara fråga om. När det gäller
ka tillämpningen

att domstolarna

de skiftande

omständigheter

tvångsisolering

visar

som
den praktis-

i stor utsträckning

grundar sina avgömot för honom eller henne
givna förhållningsregler.
Det kan ifrågasättas
är
om det principiellt
frihetsberövande
lämpligt att knyta en bestämmelse
i
smittskyddsom

randen

på huruvida

syfte direkt

till

den smittade

har brutit

meddelande

eftersom det då allt
av förhållningsregler,
reaktion
och inte som en
som en samhällelig
skyddsåtgärd. Inte minst då det gäller sjukdomar som hivinfektion
eller
andra sexuellt överförbara
sjukdomar tangeras området för straffrättsliär den enskildes betega åtgärder eftersom det i dessa fall uteslutande
för

lätt

kan

uppfattas

ende som är avgörande för risken för smittspridning.
Med hänsyn till
föreslår att tvingande
förhållningsregler
inte längre skall
att kommittén
meddelas behöver förutsättningarna
för isolering visserligen
redan av
den anledningen
ken inställning

avgränsning

ändras.

Kommittén

vill

man har till grunderna
mellan frihetsberövande

dock framhålla

att oavsett vilerfordras en klarare
i smittskyddshänseende
och friför isolering

hetsberövande

åtgärd.
som straffrättslig
bestämmelser
En annan brist i smittskyddslagens
är att dessa inte tar
tillräcklig
hänsyn till det epidemiologiska
värdet av en tvångsåtgärd.
Som bestämmelserna
kan i princip en tvångsåtgärd genu är utformade
nomföras
oberoende av det epidemiologiska
värdet, dvs. utan hänsynsi stort. Detta följ er reom det har effekt på smittspridningen
dan av den nuvarande
indelningen
eftersom möjlighet
av sjukdomarna
till tvångsåtgärd
vid
samtliga
samhällsfarliga
sjukdomar.
För ett anges
tal sjukdomar
kan behovet av tvångsåtgärder
ifrågasättas, bl.a. ur epi-

tagande

till

demiologisk
lämpningen

synvinkel.

Detta

då tvångsåtgärder

begränsat antal sjukdomar.
gande

har också

visat

tillämpats

endast beträffande

Oavsett

sig i den praktiska

bedömningar

rörande

till-

ett mycket

den grundläg-

bör också möjlighet
av sjukdomarna
ges att i det
enskilda
fallet göra en epidemiologisk
bedömning.
Det har bl.a. från
flera smittskyddsläkare
framförts
vikten av att det finns ett tillräckligt
för en sådan bedömning
och att det av lagen klart bör framgå
utrymme

indelningen

att en åtgärd kan underlåtas

om den inte framstår

som epidemiologiskt
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motiverad.

Detta

en viss åtgärd

inte minst

gäller

skall

genomföras

då det är fråga om att överväga om
Vidare har framförts
att ur

med tvång.

till tvångsundersökning
är t.ex. möjligheterna
På
denna
grund har ifrågasjukdom
är.
viktigare
en
mer lågprevalent
vid sjukdomar
satts det berättigade i att besluta om tvångsundersökning
och klasalmonella
förekommande,
allmänt
t.ex.
mycket
är
som
som
andra
åtgärder
framstår
sjukdomar
sådana
mydia. För
som mer motiveanfört
i
22.2, konstateras
kap.
kommittén
får här, som
rade. Samtidigt

epidemiologisk

synvinkel

att det är svårt

att veta vilken effekt
Smittskyddsinstitutet

smittspridningen.

tvångsingripandena
har på kommitténs

har haft

uppdrag

för
sökt

modell belysa värdet av en åtgärd som isoleatt genom en matematisk
tyder
Studien, som finns intagen i del B bilaga
ring vid hivinfektion.
på att isolering knappast har någon effekt på utvecklingen
av hivepidekan några säkra slutsatser
i vårt land. Emellertid
som den förlöpt
vidare
inte något om effekteroch
den
studie
säger
inte dras från denna
na vid en epidemi av annat slag.
trädde i kraft och fram t.o.m. 1998 har
Från det att smittskyddslagen
min

65 personer tvångsisolerats
varav drygt en tredjedel varit
har
det rört sig om hivpositiva
undantag
enstaka
några
Med
kvinnor.
skönjas nämligen
har
kunnat
Tre huvudkategorier
personer
personer.
narkotikamissbruk,
företrädesvis
missbruk,
med omfattande
personer

sammanlagt

och personer av utländsk härkomst med
med grava psykiska störningar
har det varit fråga om persoGenomgående
beteende.
sexuellt
riskfyllt
stöd.
vård
eller
Det har också rört sig om ett
ner med särskilt behov av
litet antal mycket vårdlcrävande
personer som har behov en lång tids
har framgått att för flera
Av utredningen
tillsyn och omhändertagande.
orsakats av brister i utbudet av
av dessa personer har tvångsisoleringen
enligt annan lagstiftomhändertagande
adekvata former av vård eller
familjening. Dessa brister har bestått i bl.a. avsaknad av erforderliga
där den boende dagligen eleller andra boendeformer
hemsplaceringar
står under

ler ständigt

uppsikt

Liksom

av personal.
brister särskilt

i

uppmärksammats

med grava
föreligger
andra utredningar
missFör den grupp som inte haft ett omfattande
störningar.
psykiska
bruk eller grava psykiska problem, av vilka merparten varit män av utpekar underlaget på att det även i dessa fall många
ländsk härkomst,

gånger

förelegat

vändigt

brister

i för dem anpassat

för missbrukare

Enligt
tvångsisolering.
att tillgripa
del B bilaga
Anders Annell,

socialläkaren

uppenbart
godogöra

att patienterna
sig information

medför.

av olika anledningar
om hivinfektionens

inte språkligt

kunnat

till-

och smittskydds-

natur
samt att det för ett flertal av dessa funnits olika sociala
det ansvar som hivinfektion
som påverkat deras förmåga att ta
mening är det djupt otillfredsställande
att
Enligt kommitténs

föreskriftema,

problem

det ansetts nödutlåtande från
ett inhämtat
har det i flera fall varit

stöd, varför
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tvångsisolering
Vidare

kommit

har innehållet

vecklats

till

hivpositiva

stöd.

utför
en särskild form av vård och omhändertagande
problem
och/eller
missbruksprobpersoner med psykiska
att bli

lem. Isoleringen

ligger

att användas i brist på annan vård eller
i omhändertagandet
under tvångsisoleringen

har därvid

i tvångsvård

enligt

närmat
t.ex.

sig sådant behandlingstänkande

som
i vissa
om vård av missbrukare
i vissa fall erhållit "permission"
för

lagen

fall, t.ex. genom att tvångsisolerade
en längre tids vistelse i familjehem

m.m. Med hänsyn bl.a. till att hivatt det rört sig om vårdlcrävande
persoockså i vissa fall kommit att sträcka sig över mycket

infektion

inte är botbar

och till

ner har isoleringen
lång tid. Exempel finns på

personersom

varit tvångsisolerade
i över två
till
sju år. Enligt kommittén
framstår det
t.o.m. upp
egentligen ger stöd för en långtgåsom tveksamt
om smittskyddslagen
ende social rehabilitering
under tvång, även om detta självfallet
skulle
minska risken för framtida
Vidare väcker de långa isosmittspridning.
år och i något

leringstidema
tionen

fall

bl.a. med hänsyn

betänkligheter

angående

se närmare
När det gäller

terna

de mänskliga

rättigheterna

nedan avsnitt

22,2.

tvångsundersökning

till

Europeiska

och grundläggande

konvenfrihe-

framgår

kartläggav kommitténs
varit begränsad till vissa sjukdoatt även denna åtgärd i praktiken
och andra sexuellt överförbara
sjukdomar.
Kartmar, främst klamydia
läggningen visar vidare vissa skillnader
i antalet beslut om tvångsunning

dersökningar

mellan

olika

smittskyddsläkare

synes till viss del kunna förklaras i skillnader
faktiska
m.m. men det torde ändå föreligga

i landet.

Dessa skillnader

i förekomst
skillnader

av sjukdomar
i tillämpningen

Kommittén
av bestämmelserna
om tvångsundersökning.
anser inte att
det är rimligt
för
förutsättningarna
huruvida
tvångsundersökning
att
genomförs
eller inte i någon större utsträckning skall vara beroende av
var i landet den enskilde är bosatt.
leder ovanstående
Sammantaget

iakttagelser
till slutsatsen att det
grundläggande
förändringar
av
av nuvarande bestämmelser om tvångsåtgärder
med utgångspunkt
från etiska och epidemiologiska hänsynstaganden.
Någon anledning att utvidga möjligheterna
till tvång till andra åtgärder än isolering och läkarundersökning
har inte
föreligger

framkommit.

behov

Detta innebär således att det även fortsättningsvis
erfordmedverkan
frivillig
från
den
enskilde
vid läkarundersökningar
eller
ras
provtagningar
eller delar därsom är allmänt riktade mot befolkningen
vid vaccination
samt vid vård och behandling
av sk. screening,
mot
den smittsamma
sjukdomen.
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principer

Allmänna

26.2

för

när

tvång skall

få vidtas
den etiska grund som smittskydhar i kap. 22.4 diskuterat
beaktas vid utformandet
bör
av en
det bör vila på och som på olika sätt
kommittén
gett uttryck åt utgör
värderingar
De
smittskyddslag.
som
ny
får
rörande i vilka fall ingripanden
för överväganden
utgångspunkten

Kommittén

vidtas

Med

med tvång.

utgångspunkt

i dessa grundläggande

värdering-

och med hänsynsta-

människosynen

humanistiska
ar som följer av den
för tvångsåtgärder
gande till att motivet
som vidtas inom smittskyddet
har kommittén
enats om vissa prinär att skydda andra från smittrisk
tvångsåtgärder. Entillåta
motiverat
att
ciper for när det kan anses vara
mening

ligt kommitténs
lan samhällets

intresse

utgör

en rimlig avvägning
och individens
smittskydd

dessa principer

av ett effektivt

melkrav

mot långtgående ingripanden i den privata sfáren. Principema
att inte alla prinredovisas i det följ ande. Här får dock uppmärksammas
skiljer sig
åtgärd
denna
eftersom
ciper gäller för tvångsundersökning

på skydd

bl.a. när det gäller det direkta syftet med åtgärden. De två
för såväl sådan
jämte den sista är således tillämpliga
första principerna
medan
övriga endast
under
tvång
sker
isolering
undersökning
som
som
från isolering

för isolering

tar sikte på förutsättningar

-

Det

skall

röra

konsekvenser

under tvång.

sig om en smittsam sjukdom
liv eller hälsa.
för människors

som kan ha allvarliga

vid
anses vara motiverade
läker ut utan bestående
snabbt övergående infektioner
som i allmänhet
begränsas
kan
följder
genom en jämförelmen eller vid sjukdomar vars
konsekvenser
allvarliga
Med
avser
sevis enkel och snabb behandling.
således att det skall vara fråga om en sjukdom som t.ex. är
kommittén

Enligt

kommittén

långvarig

livshotande,
det krävs

-

kan

tvångsåtgärder

svårt lidande genom exempelvis
eller att den kan ge bestående skador.

eller medför

en svår behandling

inte

att

smittas av
risk att andra människor
en påtaglig
och sjukdomens smittvävidtas
tvångsåtgärden
inte
om
eller
har svårt att undvika
vara sådana att människor

Det skall föreligga

sjukdomen

gar skall
skydda sig mot smittan.

eller isolering
av en
anser att vare sig läkarundersökning
andra
smittrisken
för
vidtas
skall
kunna
enskild person
av en eller
om
första att
det
innebär
för
påtaglig
risken
är
är liten. Att
annan anledning
eller en
det måste vara fråga om en sjukdom som är starkt smittsam

Kommittén
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sjukdom

som i övrigt är svår att skydda sig mot. Principen ställer emelockså krav på att omständigheterna
kring den enskilde smittade
kan smittas är
personen skall vara sådana att risken att andra människor
påtaglig. Beträffande
det andra ledet i principen
kommittén
att
anser
lertid

kan vidta rimliga
åtgärder för att skydda sig mot risken
om människor
att smittas finns det inte tillräckligt
starka skäl för att vidta tvångsåtgärder mot en smittad person, åtminstone
inte då det är fråga om en så inÄven
gripande åtgärd som isolering.
smittsamhet
i sig
om sjukdomens
inte är särskilt hög bör däremot tvångsåtgärder
kunna accepteras då risken för smitta är sådan att den, utöver medicinsk
behandling,
endast
kan reduceras genom att den smittade inte kommer i kontakt med andra
smittor. När det gäller vilka
personer, t.ex. då det är fråga om luftburna
åtgärder

förväntas
rimligen
vidta får emellertid
som andra människor
inte kraven ställas allt for högt. Vad som åsyftas är främst åtgärder
av
allmän natur som ligger inom den enskildes kontroll,
t.ex. hygieniska

skyddsåtgärder.

Enligt

kommitténs

mening

kan man däremot inte ställa
sig eller skall genomgå

i allmänhet
vaccinerar
som krav att människor
andra profylaktiska
behandlingar
av medicinsk

gäller

här sexuellt

överförbara

natur. En särskild fråga
t.ex. hivinfektion
som i sig
I allmänhet känner människor
till

sjukdomar,

har en förhållandevis
låg smittsamhet.
smittriskema
vid dessa sjukdomar
och kan relativt

smittoöverföring

devetenskapliga

vid

sexuellt

studierna

mansatt av olika psykiska
den enskilde
att överföra

Emellertid

umgänge.

att sexualbeteendet
och sociala faktorer
de teoretiska

lätt skydda
visar

sig mot
de beteen-

i sig är så komplext

samatt det kan vara svårt för
kunskaperna till faktiskt hand-

lande

i den konkreta
situationen.
Detta gäller såväl smittade personer
i allmänhet.
Med hänsyn härtill är det svårt att hårddra
som människor
principen på sådant sätt att tvångsåtgärdcr inte skall kunna vidtas då det
är fråga om en sexuellt

-

Smittrisken

skall

överförbar

sjukdom.

vara överhängande.

Kommittén

för tvångsåtgärder
skall begränanser att förutsättningarna
där det föreligger ett akut behov av åtgärden
sas till att avse situationer
och som närmast kan liknas vid nödsituationer.
Om det inte finns behov
omedelbara
för
åtgärder
skydda
andra
att
av
mot smitta får problemet
lösas på annat sätt. Här kan det vara fråga om t.ex.
en sjukdom som är
så smittsam
på grund
ansvar.

att andra åtgärder inte kan avvaktas eller att den enskilde
missbruk
helt saknar förmåga att ta sitt
av ett omfattande
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Åtgärder som begärs

-

smitta

av smittbäraren
vara adekvata och rimliga

skall

att skydda andra
samt möjliga för honom

för

mot
eller

henne att uppfylla.
med mycket få
ses mot bakgrund av att smittspridning
vidtar försikundantag kan förhindras
genom att den smittade frivilligt
och att utgångsbehandling
eller genomgår medicinsk
tighetsåtgärder
skall kunna videndast
enskildes
vilja
den
isolering
mot
punkten är att
skall

Principen

till nödvändiga
medverkar
tas om den smittade personen inte frivilligt
med tvång måste
skall kunna genomföras
åtgärder. För att isolering
emellertid
kraven begränsas till sådana åtgärder som vid en objektiv beI detta ligger att begärd
framstår
dömning
som adekvata och rimliga.
får de
Samtidigt
minskar.
konkret
smittrisken
åtgärd skall leda till att
som ställs
på livslång

krav
krav

på den enskilde

inte

från

avhållsamhet

vara
sexuellt

orimligt

skall vara möjliga att uppfylla ligger
särskild hjälp eller stöd för att kunna uppfylla

-

vidta

av eller inte förmått
ra mot smitta.

Isolering
skilde

mot

den enskildes
medverkar

frivilligt

innebär

att det måste

den smittade

till,

har nekat

Smittbäraren

t.ex.

sina skyldigheter.

att han/hon inte inser innebörden
som krävs för att skydda and-

de åtgärder

vilja
till

föreligga

personen

visat

långtgående,

umgänge. I att åtgärderna
också att den smittade kan behöva

inte vill

skall inte kunna äga rum då den enPrincipen
smittspridning.
att förhindra
omständigheter
konkreta
som visar att

eller kan medverka

till

de åtgärder

som

erfordras.

-

Samhället

har fullgjort

erbjuda

honom/henne

och för

andra problem

Med hänsyn

till

sitt ansvar gentemot den smittade genom att
för sjukdomen
vård och behandling
frivillig
som har betydelse för smittspridningen.

det integritetsintrång

isolering

innebär

för den enskilde

mening ett absolut krav att samhället först har
är det enligt kommitténs
sökt ge den smittade tillgång till den vård eller det stöd som behövs för
beDet kan röra sig om medicinsk
att minska risken för smittspridning.
eller olika former av psykosocialt
som minskar smittsamheten
stöd eller rådgivning
som den enskilde kan behöva för att ta sitt ansvar.
Men det kan också röra sig om behov av behandling eller hjälp för andsjukmed den smittsamma
ra problem som inte direkt hänger samman
enskilde
kan
huruvida
den
för
betydelse
domen men som har direkt
den
där
sitt ansvar. Det kan t.ex. vara fråga om situationer
uppfylla
problem som
eller psykiska
smittade personen har missbruksproblem

handling
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nödvändiga
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försiktighetsåt-

vikten

av att isolering enligt smittinte får vara ett alternativ
till annan vård eller omsorg som
regleras i andra lagar. I första hand skall sådan vård eller
omsorg anordnas enligt övriga lagar på hälso- och sjukvårdens
eller socialtjänsligger också att samhället måste ha försökt att
tens område. I principen

skyddslagen

till

ring

stånd andra åtgärder
mot

föreligga
mittén

för att förhindra
kan komma

isole-

praktiska

detta men enligt komatt genomföra
svårigheter anses vara ett godtagbart motiv för
mot den enskildes vilja. Här får
som isolering

risken

ifråga.

Det

kan visserligen

svårigheter

åtgärd
en så ingripande
dock uppmärksammas
att kravet
vård eller stöd skall tillgodoses

-

innan

vilja

kan inte praktiska

minska

smittspridning

den enskildes

inte innebär
utan

att ett allmänt
åtgärden skall vara

behov

ägnad

för smittspridning.

Andra

alternativ

andra

mot smitta.

Som kommittén

som står

framhållit

till

buds är otillräckliga

skall isolering

för

mot den enskildes

att skydda

vilja

vidtas

som en lösning först då andra möjligheter
det enskilda fallet är uttömda. Emellertid

smittspridning
att förhindra
kan förekomma
situationer

alternativ

för motverka

till

av
att

isolering

inte är tillräckliga

i
då

risken för smittSå kan t.ex. vara fallet då det är fråga om en sjukdom som
både är starkt smittsam och smittar på ett sådant sätt att människor
har
svårt att skydda sig mot smittan. Även i andra fall kan det i det akuta
Även sådana fall utskedet saknas adekvata och tillräckliga
alternativ.

spridning.

mening godtagbara skäl för isolering. Emellertid
gör enligt kommitténs
får detta anses gälla endast under förutsättning att situationen
är mer eller mindre akut. Som kommittén
anfört
kan
bristen
andra
på
alterovan
nativ inte i längden rättfärdiga
ett frihetsberövande.

-

Den

aktuella

damål

tvångsâtgärden

och motiverad

från

skall framstå

epidemiologisk

som adekvat för
synpunkt.

sitt än-

Kommittén

krav för att en åtgärd skall få
anser att ett grundläggande
med tvång är att den är adekvat för sitt ändamål och att åtskall ha betydelse
for att hindra smittspridning.
Som tidigare

genomföras

gärden

redogjorts

för synes t.ex. tvångsisolering
egentligen
inte ha haft någon
avgörande betydelse for den epidemiologiska
situationen
i Sverige och
smittskyddsarbetet
har till övervägande
del skett på frivillighetens

grund. Mot detta kan visserligen
göras gällande att det förhållandet
att
lagen ger möjlighet
till tvångsundersökning
och tvångsisolering
påverkar människors
benägenhet
till nödvändiga
att medverka
åtgärder.
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rörande tvång inte kan
att bestämmelser
anser kommittén
från en sådan utgångspunkt
motiveras
utan det avgörande är om det kan
realisera
åtgärden.
behov
konkreta
föreligga
att
av
anses
Emellertid

bör vara att den risk för smittspridning
som skall
för
eller
några
föreligga
någon
enbart
får
motverkas
med åtgärder inte
individer
i den smittades omedelbara närhet. I de fall man vet vilka som
finnas andra möjligheter
att skydda
kan smittas torde det i allmänhet

Utgångspunkten

Emeldessa personer,
t.ex. genom att de informeras
om smittrisken.
framstår
då
det
situationer
förekomma
lertid kan det undantagsvis
som
angeläget att ingripa med tvång även om endast någon ensynnerligen
Detta kan t.ex. gälla då de som utstaka person är utsatt för smittrisk.
andra
eller
barn
smittrisk
för
är
sätts
personer som har svårt att själva

skydda

sig.

principerna
nu angivna
förutsättningarna
grundläggande
till bestämmelserna
Iförhållande

enligt

utgör

De

kommitténs

för när tvångsåtgärder

mening

de

få vidtas.

skall

innebär
i nu gällande smittskyddslag
smittskyddstill
tvång i
principerna
av möjligheterna
en begränsning
är förhålsyfte. En särskild fråga som bör tas upp i detta sammanhang
och den europeiska
i smittskyddssyfte
tvångsåtgärder
landet mellan

grundläggande
kommittén

skydd

angående

konventionen

friheterna,
för

redogjort

smittsamma

sjukdomar

den

rättigheterna

de mänskliga

vad gäller hivinfektion.

internationella

såsom denna kommit

och rekommendationer

tioner

för

särskilt

och de

I kap. 21 har

synen på åtgärder mot
till uttryck i olika konvenorganen. Här bör
i vissa fall
tvångsåtgärder

från de internationella

medger

att bl.a. Europakonventionen
Förutsättningarna
sjukdomar.
skydd mot spridning
av smittsamma
har emellertid
ännu
för när tvång är berättigat eller tvångets omfattning
svårt
varför
det
naturligtvis
är
att
utEuropadomstolen
inte prövats av

beaktas
till

artiklar
i förhållande
tolkar konventionens
tala sig om hur domstolen
Det kan dock, som komsjukdomar.
till bekämpandet
av smittsamma
i sin analys, finnas skäl att tro att Europadomstolen
mittén framhållit
kan anlägga en restriktiv
syn på dessa frågor, i vart fall när det gäller
hivinfektion.
Av betydelse torde därvid vara att ett flertal rekommenda14, tar avstånd
R 89
tioner, däribland Europarådets rekommendation
från

när det gäller hivinfektion.
principerna
att förutsättningarna

tvångsåtgärder

nu uppställda
den enskildes
akuta

ytterligare

bör

de
mot

att avse mycket speciella
med övriga rättssäkertillsammans

begränsas

däribland

enligt

innebär

isolering

till

Detta
får
tidsgräns för hur länge isolering
yttersta
en
tveksameventuella
mening undanröja
kommitténs

undantagssituationer.

hetsgarantier,

fortgå,

vilja

Emellertid
för bl.a.

heter om förenligheten

med konventionen.
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26.3

Särskilt

Med hänsyn

sökning

till

endast

om

kommittén

har ställt upp kan tvångsunderen klart avgränsad grupp av smittart. Vidare måste höga krav ställas på

de principer
komma

tvångsundersökning

i fråga vid

sjukdomar

av allvarlig
måste grundförutsättav åtgärden. Enligt kommittén
konkreta omständigheter
ningama vara dels att det föreligger
som talar
för att den enskilde personen kan vara smittad, dels att det föreligger
en
samma

nödvändigheten

påtaglig

risk för att andra kan smittas.
för samtliga
gäller, liksom

Härutöver

åtgärder

som vidtas inom
smittskyddet,
att åtgärden skall vara motiverad
av smittskyddshänsyn.
skall således vara att man med resultatet
Syftet med undersökningen
som grund skall kunna avgöra om det krävs åtgärder för att förhindra
inte att det är berättigat
smittspridning.
Däremot
att
anser kommittén
genomföra
i sådana fall då undersökningen
endast
tvångsundersökning
kan resultera
cinsk

någon
andra

huruvida
det föreligger
behov av medii ett avgörande
för sjukdomen
sådan.
I
sådana
fall
finns det inte
som

behandling

anledning
allvarliga

huruvida

smittsamma
sjukdomar
annorlunda
att behandla
än
varför den enskilde själv bör få bestämma
sjukdomar

han eller hon vill

Med
utredande

genomgå

undersölming.

av den betydelse läkarundersökning
har kommittén
i kap. 24 föreslagit

beaktande
arbetet

har i det smitt-

att smittskyddsbör innehålla en allmän skyldighet att i vissa
lagen även i fortsättningen
fall uppsöka läkare och låta sig undersökas.
Föreslagen bestämmelse

i huvudsak vad som gäller enligt nuvarande smittskyddslag.
begränsning
kan
tvångsundersökning
en
av vid vilka sjukdomar
för tvångsundersölming
genomföras
bör tillämpningsområdet
också i

motsvarar
Utöver

denna allmänvara något snävare än vad som gäller beträffande
läkare.
Enligt
kommittén
skyldighet
uppsöka
måste
det således
att
na
finnas konkreta omständigheter
talar
för
kan
ha varit i
att personen
som

övrigt

sådan kontakt

med en smittad person eller med annan smittkälla
att det
risk
han
eller
hon
har
påtaglig
smittats.
Tillräcklig
att
en
misstanke
kan t.ex. uppstå på medicinska
grunder då en patient av nåläkare,
anledning
antingen
på
grund av vad patienten beuppsöker
gon

föreligger

rättar eller
att läkaren

genom iakttagelser
som läkaren gör. Det kan vidare vara så
eller smittskyddsläkaren
får uppgifter
om att en person utsmittrisk.
I sådana fall måste dock särskilda krav ställas på

satts för
uppgiftemas

att en person
Ytterligare

konkretion
utsatts

och trovärdighet.

för smittrisk

räcker

Allmänt

hållna

uppgifter

om

inte.

mittén

är att åtgärden endast får vidtas om det
en begränsning
kan smittas. Som kompåtaglig risk för att andra människor
framhållit
i föregående avsnitt kan en åtgärd inte motiveras
då

risken

att andra

föreligger

kan smittas

är liten.

Som där närmare

redogjorts

för
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smittsamhet
men också
samman med sjukdomens
kring den person som misstänks
vara smittad.
med
utgångspunkt
individuell
bedömning
Det bör här vara fråga om en
kring den enskilde. Om det inte finns anledning att
i omständigheterna
smittrisken

hänger

med omständigheterna

smittade kommer att föra smittan vidare kan inte
tro att den misstänkt
människor
andra
för
skyddsbehovet
anses vara så starkt att tvångsunfår genomföras.
dersökning
till gällande bestämmelser
om tvångsundersökning
för tvångsundersökning
vad som nu sagts att förutsättningarna
saknas
för
undersökningen
Beträffande
formerna
blir mer begränsade.
sålebör
det
anledning att ändra de regler som nu gäller. Liksom i dag
I förhållande

medför

des vid undersökningen
kera

Vidare

men.

i övrigt

eller

förorsaka

det även fortsättningsvis

bör

för genomförande

polishandräclcning

som kan risän obetydliga
möjlighet
att begära

sådana ingrepp

inte få förekomma

hälsa

den enskildes

finnas

andra

av undersökningen.

gällande lag behandlades frågan om eventuell dombl.a. med hänsyn till
beslut
stolsprövning
om tvångsundersökning,
av
Departementschefen
innebär.
tvångsundersökning
det integritetsintrång
tillgodosett
tillräckligt
ansåg därvid att den enskildes intresse skulle bli
I förarbetena

till

Kommittén
fattades
anser
att beslut
av smittskyddsläkaren.
genom
behandla
avseende
detta
för
i
skäl
talar
övervägande
att
emellertid
att
Även om det i
på samma sätt som tvångsisolering.
tvångsundersökning
undersöklångt i från alla fall torde bli fråga om särskilt ingripande
ändå ett sådant betydande integritetstvångsundersökning
domstol.
Av betydelse
är här den vikt
fattas
bör
beslut
att
av
vid skydlägger
regeringsformen
som
som såväl Europakonventionen
erinras
Det bör vidare
integriteten.
det för den kroppsliga
om att även
i
kan innebära
i praktiken
ett frihetsberövande
tvångsundersökning

ningar

utgör

intrång

talar för domstolsmening. Vad som ytterligare
omgärdar
rättssäkerhetsgarantier
ett domstolsförprövning
är de
som
farande. För den enskilde torde dessa inte framstå som lika tydliga då
En
beslut fattas av en myndighet
som då beslut fattas av en domstol.
torde vidare kunna medföra att en mer enhetlig praxis
rättslig prövning
kan anses befogad.
utvecklas rörande i vilka fall tvångsundersökning
är att det kan föreligga ett
Vad som kan tala emot domstolsprövning
Ett
till stånd en läkarundersökning.
smittskyddsintresse
av att snabbt

Europakonventionens

vara att ge den enskilde en rätt att överEmellertid
beslut
smittskyddsläkarens
om tvångsundersökning.
eftersom
i praktiken
ett sådant förfarande
vara betydelselöst

alternativ

klaga
skulle

skulle

snabbhetsintresset
förs

omedelbart.

därför

kunna

att undersökningen
genomrörande
kommitténs
kartläggning
av
kan det vidare ifrågasättas hur
bestämmelser
kräva

bakgrund

av aktuella
ofta det i praktiken förelegat

tillämpningen

torde

i dessa fall
Mot

en sådan akut situation

att domstolsbeslut
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kunnat

skyndsam

inväntas.

ställs

Dessutom

det redan

i dag höga

krav

på

i domstolarna

handläggning

i vissa typer av ärenden. Enligt
kommitténs
därför inte ett avgörande skäl
mening är snabbhetsintresset
Utöver
smittskyddslagens
mot en domstolsprövning.
nu gällande allkrav

männa

kommittén

på skyndsam
vissa ytterligare

en till ett snabbt förfarande

26.4

Vissa

handläggning

smittskyddsmål

kortare

Härigenom

av
tidsfrister.

vara tillräckligt

frågor

säkerställt.

isolering

om

föreslår

bör tillgång-

oberoende

av

samtycke
Kommittén

26.2 ingående

redogjort
för de principer
som
om isolering mot den enskildes viluttryck i den nya smittskyddslagen
rekvisiten.
Principerna innebär att isole-

har i avsnitt

bör ligga till

för en reglering
bör komma till

grund

ja. Dessa principer
vid utforrnandet

av de närmare
ring mot den enskildes vilja endast får äga rum i vissa särskilda fall då
det finns ett omedelbart
behov av åtgärden för att skydda andra. Med
hänsyn till att syftet med isolering
i dessa fall endast är att förhindra
att åtgärden också är motiverad
av smittskyddsskäl. Isolering
får heller inte innebära någon form av tvångsvård.
Kommittén har tidigare anfört att det är viktigt att smittade personer inte be-

smittspridning

handlas

krävs

än osmittade personer då de har behov av vård
smittad
person inte har förmåga att skydda andra
en
niskor mot smittrisk
måste han eller hon i första hand
det stöd
den vård som behövs för att uppfylla detta. Isolering under tvång
stöd.

annorlunda

Om

eller
mäneller
skall

således endast få äga rum i rena undantagsfall
och med inriktning
på att
den smittade så snart som möjligt skall komma i åtnjutande av erforderliga alternativa
åtgärder.
Med
bruka

hänsyn

att isolering

till

samhet.

under

Isolering

som drivs av landsting.
rörande
ningsuppgifter

kompetens
da krav

eftersom

tvång

tvång medför en yttersta rätt att
driven verkäga rum i offentligt
således äga rum på vârdinrättning
anser vidare att ansvaret för led-

bör utövas

det bl.a. erfordras

av läkare med specialistbedömningar
som ställer särskiloch erfarenhet.

kompetens

kan landstinget

legitimerad

skall

Kommittén

isolering

på hög medicinsk

smittskyddslag
vården

under

bör isolering

våld mot enskilda

Enligt

gällande

förordna

befattningshavare

annan inom hälso- och sjukställe fullatt i chefsöverläkares

vid tvångsisolering
enligt smittskyddslagen
göra uppgifter
som avser
hivpositiva.
Med hänsyn till utvecklingen
behandling har
av medicinsk
emellertid
beträffande
hivinfektion
de medicinska
inslagen ökat även i
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bör därför nuvabedömning
Enligt kommitténs
av hivpositiva.
finnas
kvar.
längre
hivinfektion
inte
för
undantag
rande
Även
under tvång är att personen snabbt
om avsikten med isolering
skall överföras till behövlig vård eller omsorg innebär detta inte att isoDen enskilde
endast får bli ett passivt frihetsberövande.
leringstiden
vården

medicinsk
vård men ockför
han
eller hon skall
behövs
att
så sådant stöd eller sådan hjälp som
Kommitkunna uppfylla de krav som ställs från smittskyddssynpunkt.
läkaren blir
betydelsen av att den behandlande
tén vill här framhålla
under

skall

isoleringstiden

erbjudas

behövlig

av den isolerade. För att
skall bli så kort som möjligt är det vidare av vikt att akisoleringstiden
tiva åtgärder vidtas för att föranstalta
om den för den isolerade erforbör här ha ett stort
Smittskyddsläkaren
derliga vården eller omsorgen.
eller landsberörd
kommun
hos
åtgärder
sådana
ansvar för att initiera
rörande

i besluten

delaktig

omhändertagandet

ting.
i livsföde begränsningar
skall endast få underkastas
för
Han
smittspridning.
till
faran
hänsyn
med
nödvändiga
som är
med
möjligt
normal
livsföring
så
till
eller hon skall alltså ha rätt
som
en
Dethänsyn såväl till sitt hälsotillstånd
som till faran för smittspridning.
Den isolerade

ringen

ta innebär
utevistelse
till

kontakt

att han eller hon skall ha rätt till fysisk träning, daglig
skall också ha rätt
Den isolerade
och fritidssysselsättning.
telefonsamtal
och besök, i den
omvärlden,
med
genom t.ex.

bl.a.

på
och ordningen
som vården, risken för smittspridning
för detta. Detta innebär således inte någvårdinrättningen
ger utrymme
enligt nuvarande smittskyddslag.
gäller
vad
ändringar
mot
som
ra
bestämmelser
bör vidare den enskildes
gällande
enligt nu
Liksom
för att
den begränsning
få underkastas
rörelsefrihet
som är nödvändig
omfattning

till sådana
Det måste också finnas möjligheter
isolerades egen
till
den
hänsyn
med
nödvändiga
är
som
säkerhet men också med hänsyn till säkerheten för andra isolerade eller
smittär att förhindra
syftet med isoleringen
Eftersom
för personalen.

genomföra

isoleringen.

inskränkningar

spridning
utanför

framstår

det som naturligt
att den isolerade inte bör vistas
mening måste en
område. Enligt kommitténs

vårdinrättningens

i
under pågående isolering
utanför vårdinrättningen
Är
isolerade
kan
vissådan
den
situationen
att
princip anses utesluten.
torde
det inte längre föreligga
tid
längre
tas utanför vårdinrättningen
en

längre

tids vistelse

om det kan ske med hånatt göra korta besök, t.ex.
syn till risken för smittspridning,
för hivanordnade
för att delta i aktiviteter
av frivilligorganisationer
läkare eller hos myndigheter.
eller för besök hos behandlande
positiva
att den isobör även starka privata skäl kunna motivera
Undantagsvis

grund

för isolering.

Dock

bör den isolerade,

få möjlighet

lerade

får lämna

vårdinrättningen.
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En särskild

fråga utgör det nu existerande
förbudet mot innehav av
alkoholhaltiga
drycker och andra berusningsmedel.
Nu gälbestämmelse
har utformats
med utgångspunkt
från att de isole-

narkotika,
lande
rade

har

missbruksproblem.

Motsvarande
bestämmelser
finns i t.ex.
att det knappast finns ananser kommittén
förbud
ledning till ett särskilt
av detta slag vid isolering
av smittskyddsskäl.
Innehav av narkotika
dessutom
redan straffbelagt.
m.m. är
Bestämmelsen
bör istället utformas så att möjlighet
ges att omhänderta
LVM

och LPT.

Emellertid

berusningsmedel

liksom annan egendom som kan skada den isolerade
eller annan eller vara till men för ordningen.
Någon
anledning
rörande
frågor om
att ändra beslutsordningen
begränsningar
i den enskildes
rörelsefrihet
eller tillstånd
att vistas
utanför vårdinrättningen
föreligger
inte. Således skall smittskyddsläkaområde och
att vistas utanför vårdinrättningens
ren besluta om tillstånd
verksamhetschefen
i övriga frågor. Den isolerade skall också ha rätt att
överklaga besluten.

Enligt

kommitténs

bör isolering
oberoende
av samtycke
riktats
tillämpningen
mot
som
av tvångsisolering har främst gällt de mycket långa tider som vissa hivpositiva
persoEnligt gällande bestämmelser
skall tvångsisolering
ner varit isolerade.
upphöra när det inte längre finns skäl för den. Vid sjukdomar
som hiv-

tidsbegränsas.

infektion

blir

mening

Den kritik

därmed

des inställning

till

främst

sin situation

avgörande

hur man bedömer den isoleraoch sin omgivning.
Med hänsyn till svå-

righeterna

fastställa sådana faktorer talar rättsäkerhetsskäl
att objektivt
för att en yttersta tidsgräns införs. Enligt den analys av bestämmelserna
i Europakonventionen
som redovisats i kap. 21 kan det med fog ifråga-

isolering står i överensstämmelse
sättas om en icke tidsbegränsad
med
Här bör också beaktas att isolering oberoende av
art. 5 i konventionen.
samtycke
är avsedd att vara en mer akut präglad åtgärd som snarast
skall

ersättas med adekvat vård och/eller omhändertagande
i andra forKommittén
därför
tiden
för
isolering inte skall
sträcka
att
mer.
anser
sig längre än vad som kan anses erforderligt
för närmare utredning av
och föranstaltande
åtgärder. Enligt kommitténs
bedömom alternativa
ning skall isolering
oberoende av samtycke äga rum i högst tre månader. Föreligger

ytterligare

längning

särskilda

högst tre månader.
kunna medges.

Kommittén

Härefter

denna tid kunna
skall

dock

förlängas

med

inte ytterligare

för-

anser att isolering som nu är i fråga skall benämnas "isoAvsikten
härmed är att klargöra att isoav samtycke".
tvång kan äga rurn även om den smittade i och för sig

lering

oberoende

lering

under

samtycker

skäl bör dock

till nödvändiga
åtgärder men där samtycket inte är allvarligt
menat eller då den enskilde inte är i stånd att ge samtycke. Emellertid
innebär detta inte att man skall kunna bortse från den enskildes vilja.
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Om den smittade

frivilligt

Möjlighet

26.5

till

medverkar

till

erforderliga

åtgärder

förelig-

under tvång.

inte grund for isolering

ger naturligtvis

tillfällig

isolering

där smittatt det kan uppkomma vissa situationer
att avvakta den tid som eratt det inte är möjligt
är så allvarlig
frivilliga
åtgärder eller att invänta
fordras för att anordna alternativa
bakgrund
minst
Inte
mot
domstols beslut om isolering.
av att det måste

Det kan inte uteslutas
risken

framtida
hot av nu okända
att kunna möta eventuella
därför ges en möjlighet
sjukdomar bör smittskyddsläkaren
isoatt om det föreligger
en omedelbar smittrisk besluta om en tillfällig
understälomedelbart
beslutet
dock
skall
lering. Av rättssäkerhetsskäl

finnas

möjlighet

smittsamma

las domstolsprövning.
Kommittén
vad

motsvara

skall

Iprincip
enstaka
smittrisk.

anser
som
därför

att grunderna
skall gälla vid

för tillfällig

isolering

inte tillgripas

isolering

tillfällig

omedelbara
i den smittades
personer
i avsnitt
har emellertid
Kommittén

dantagsvis

kan förekomma

situationer
kommitténs

mening

bör

av samtycke.
då det endast är

närhet som
26.2 påpekat

då det är befogat

gärd även i dessa fall. Enligt
då skall kunna tillgripas.
fällig isolering
kan komma ifråga
isolering
Tillfällig

i övrigt

isolering
oberoende

utsätts

för

att det unmed tvångsåt-

är det rimligt

att till-

både då det gäller en person
och då det är fråga om en
sjukdom
smittsam
allvarlig
som bär på en
smittad
av en sådan sjukdom. Det
person som med fog kan antas vara
fall är, liksom
i sistnämnda
isolering
syftet med tillfällig
huvudsakliga

omhändertagande
enligt 37 § smittsom nu gäller för tillfälligt
till
dess
smittspridning
förhindra
att
skyddslagen,
att
man klarlagt risOm persosmittskyddsåtgärder.
nödvändiga
kerna härför och vidtagit
eller om sjukdomen inte
nen visar sig inte bära på en smittsam sjukdom
därför omedelisoleringen
skede skall den tillfälliga
är i ett smittsamt
vad

bart upphöra.

Om den smittade

personen eller misstänkt
till nödvändiga
medverka

nen är beredd att frivilligt
inte grund för beslut
självfallet

smittade

åtgärder

persofinns

isolering.
om tillfällig
självständig
åtgärd i förhållande
ses som en
följas av ett
visserligen
kan
Den
samtycke.
oberoende
till isolering
av
härför
förutsättningarna
är uppfyllda.
domstolsbeslut
om
om isolering
skall få användas rutinAvsikten
är dock inte att tillfällig
av isolering
oberoende av sammässigt eller som ett sätt att få till stånd isolering
Tillfällig

isolering

skall

tycke utan att avvakta domstolsprövning.
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26.6

Förhållandet

mellan

den enskildes
kiatrisk

tvångsåtgärder
och

lagstiftning

annan
Förhållandet

till

tvångsvård

LPT,

LRV

och

1988:870

LVM

vid hivinfektion

lagen

straffrätten

bestämmelser

smittskyddslagens
och tvångsvård

vilja

enligt

enligt

om isolering mot
1991:1128
om psyvård
om rättspsykiatrisk

lagen

lagen 1991:1129

om vård av missbrukare
har behandlats i såväl förarbetena

i vissa
till

fall

gällande

smittskyddslag

som till respektive vårdlag. Någon anledning att särskilt
samordningsfrågorna
ansågs inte föreligga men i förarbetena

reglera

I korthet innebär de gjorda bedömningama
följangavs vissa riktlinjer.
de. Föreligger
behov av psykiatrisk
tvångsvård
förutsätts att beslut om
Även vård
sådan vård får företräde framför beslut om tvångsisolering.

enligt

LVM

finns

grundad

smitta.

skall

Något

i första

hand ges, dock under förutsättning
att det inte
skall sprida
att befara att den vårdbehövande

anledning
hinder

att beslut

och beslut om
om tvångsisolering
löper parallellt ansågs inte föreligga.
Det har påpekats att de angivna riktlinjerna
och att
är svårtolkade
det föreligger
mellan tvångsisoleett behov av klarare gränsdragning
mot

vård enligt

de andra tvångslagama

ring

smittskyddslagen

vill

enligt
här

och de andra

tvångslagarna.

Kommittén

framhålla

inledningsvis

att med den utformning
av tvångsbestämmelsema
i
kommitténs
förslag blir utgångspunkten
för
som ges
diskussionen
rörande
förhållandet
och samordningen
mellan tvångs-

lagama

annorlunda
med förändringän vad som gäller idag. Avsikten
beträffande
isolering
enligt
smittskyddslagen
bl.a.
är
att tillse att
arna
denna form av omhändertagande
inte utnyttjas som en form av altemativ tvångsvård
för människor
eller
störningar
som har t.ex. psykiska

missbruksproblem.

Grundtanken
bakom kommitténs
förslag är vidare
att i den mån den enskildes oförmåga att skydda andra från risken att
smittas är beroende av psykiska eller sociala problem skall dessa mötas
enligt annan lagstiftning
på hälso- och sjukgenom bl.a. vårdinsatser
vårdens

respektive

ligt LPT
ger för
framför

socialtjänstens

och LVM.
vård

enligt

isolering

Detta

medför

LVM

eller

enligt

område.

Detta

gäller

också vård enförelig-

att för det fall förutsättningar
LPT

skall

smittskyddslagen.

dessa således
Utrymmet

ha företräde

för isolering

i dessa fall blir också mindre med hänsyn till att avsikten med förändringär att isolering under tvång skall begränsas till
arna i smittskyddslagen
akuta situationer
och att isoleringstiden
därför har starkt begränsats.
Det framstår

inte heller

motiverat

att

ett beslut

parallellt

med

ett beslut

Syftet

med isolering

riktigt eller praktiskt
som vare sig principiellt
under tvång skall kunna löpa
om isolering

enligt LPT, LRV
om tvångsvård
enligt smittskyddslagen
är att skydda

eller

LVM.

andra män-
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niskor

från att utsättas

tagen

enligt

annan

torde

tvångslagstiftning
tillgodosett.

utsträckning

I de fall den smittade

för smittrisk.
Detta

detta

innebär

är omhänderi stor

skyddsbehov
inte

naturligtvis

att t.ex.
vara
skall kunna äga rum i andra fall än då den entvångsvård
psykiatrisk
skilde enligt grunderna i LPT är i behov av sådan vård. Kommittén
är
praktiska problem vid
medveten
visserligen
om att det kan föreligga
beteende vid vård
omhändertagandet
av en person med ett smittfarligt

avdelning

på psykiatrisk
lertid

bör det ligga

LVM

under

eller

på behandlingshem

i huvudmannens

sådana förutsättningar
kan hanteras.

att smittrisken

enligt

Emel-

LVM.

ansvar att ge vård enligt LPT och
former
och i sådana organisatoriska
vad kommittén

Enligt

ha sin grund i bristande

har erfarit

torde flera

hos vårdpersonal

kunskaper

av dessa problem
Proboch i att man inte utvecklat
en beredskap för dessa situationer.
då det gäller personer med hivinfektion.
lemen har vidare aktualiserats
då
ha förelegat
torde dock också i praktiken
situationer
Motsvarande
t.ex. missbrukare
som bär på hepatit B eller C. Enligt kommitténs mening bör alltså sådana praktiska problem kunna lösas av de
inom ramen för den ordinarie verksamheten.
ansvariga huvudmännen
det gäller

grundläggande

Det

bakom

motivet

till

tvångsåtgärder

är hänsynstaganden
bakom
det straffrättsliga
systemet
att
ras om
och att handlingar
taganden till samhällsskyddet
eller att smitta har överförts även är straftbelagda

skyddslagen

enligt

smitt-

Det bör här erin-

samhällsskyddet.
också

ligger

hänsyns-

som innebär smittrisk
bl.a. genom brottsbal-

Kommittén
har också föreslagit
en
om misshandel.
straffbestämmelse
för vissa av dessa fall. Enligt
ny kompletterande
mening bör utgångspunkten
kommitténs
vara att om en person som bär
sjukdom av allvarlig
på en smittsam
art medvetet eller av oaktsamhet
kens bestämmelser

eller

smittat
första
tier

hand prövas

detta

innebär.

för

för risk

annan person
i straffrättslig

Isolering

ordning

enligt

att smittas bör handlandet
med de rättssäkerhetsgaran-

smittskyddslagen

bör i princip

sådana fall där det rent konkret handlar om förhindra
syfte. I de fall
uppstår, dvs. i preventivt
smittoöverföring

begränsad
risk

utsatt

till

i

vara
att
där

redan utsatt andra för risk att smittas på ett sådant sätt att
det utgör en straffbar handling bör isolering i princip inte komma i fråtill straffprocessusåväl i förhållande
ga. Detta gäller enligt kommittén
till
verkställighet
häktning
frihetsberövanden
såsom
ella
av fängelsom
straffrättstill ett
får alltså inte ses som ett alternativ
sestraff. Isolering

den smittade

ligt ingripande.
i fråga

om

smittspridning
vande eller

Detta utesluter

den smittade

beter

naturligtvis

inte att isolering kan komma
sätt att risk för fortsatt

sig på sådant

och det inte är aktuellt med annat frihetsberöom den smittade senare utsätter andra för smitttrisk.

föreligger
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till

Möjlighet

lindrigare

tvång

än

isolering
Enligt

kommitténs

skyddslagen

förslag

skall

ande förhållningsregler.
för

detta

ning

finns

det därvid

har i kap. 25.5 redogjort

Nuvarande

inte något

kan ålägga

för skälen

förhållningsregler

i sin livsföring.

skall iaktta

förhållningsregler

i smittav bestämmelserna
inte längre meddela tving-

läkaren

Kommittén

ställningstagande.

vad den enskilde

förändringar

till

den behandlande

egentligt

den enskilde

Enligt

tar sikte på
kommitténs
bedöm-

stöd för att läkaren
att ha t.ex. särskild

genom
psyko-

kan sådana föreskrifter
Samtidigt
utgöra ett särskilt stöd av
har en
art för personer som på grund av särskilda problem
ambivalent
hållning till sitt ansvar. I dessa fall kan, oavsett om grunderisolering oberoende av samtycke framstå som
na i övrigt är uppfyllda,
åtgärd. Med hänsyn till att grunden för kommiten onödigt ingripande

logkontakt.

moralisk

téns förslag

till förändringar
i smittskyddslagen
är
av bestämmelserna
säkerställa
den
enskilde
för
inte
tvångsåtgärder
att
utsätts
att
annat än
då det framstår som absolut nödvändigt
bör smittskyddslagen
uttryckliföreskrifter
till särskilda
till isolering
gen ge möjlighet
som alternativ
oberoende
Sådana

av samtycke.
föreskrifter
bör

emellertid

till

att avse åtgärder
för den enskilde att ta ansvar för att andra inte utsom kan möjliggöra
Syftet bör således vara att föreskriven
sätts för smittrisk.
åtgärd skall
kunna påverka det smittfarliga
beteendet. Det kan härvid vara fråga om
bl.a. vård
ter eller

eller

behandling

deltagande

avgränsas

för missbruksproblematik,

i särskild

stödverksamhet.

psykologkontak-

Direkta

försiktighetsåt-

gärder

t.ex. att använda skydd vid sexusom föranleds
av sjukdomen,
ellt umgänge, bör däremot vara en fråga för den behandlande
läkaren
och
kunna tas in i nu aktuella beslut om föreskrifter.
Med hänsyn till att föreskrifterna
innebär intrång i den enskildes

grundlagsreglerade
beslutas
kunna

fri- och rättigheter
bör föreskrifter
slag
av aktuellt
domstol.
Sådant
beslut
bör
enligt
kommitténs
bedömning
av
bli aktuellt i två fall. Om smittskyddsläkaren
vid utredningen
be-

dömer

kan vara en tillräcklig
åtgärd bör han lämatt sådana föreskrifter
Emellertid
bör domstolen
också
na en särskild ansökan om föreskrifter.
från smittskyddsläkaren
när en ansökan om isolering inkommer
göra en

allsidig

prövning

och överväga

tillräcklig

åtgärd.

domstolen

således besluta

Framstår

om särskilda
föreskrifter
som

föreskrifter

kan vara en
åtgärd bör

en tillräcklig
om detta istället för isolering.
meddelats och det senare visar sig att den enskilde
Har föreskrifter
inte följer eller förmår följa föreskrifterna
kan det blir aktuellt att ånyo
oberoende av samtycke. Det är därvid en
ta upp frågan om isolering
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Vidare

hinder

bör inte heller

då den smittade

meddelas

utvecklas.
att bevaka hur situationen
kan
föreligga mot att särskilda föreskrifter
oberoende av samär föremål för isolering

smittskyddsläkaren

för

uppgift

så att sådana föreskrifter
förändras
om situationen
skall då självfallet
upphöra.
tillräcklig
åtgärd. Isoleringen

tycke

framstår

som

bör föreskriftema

Enligt
vara tidsbegränsade.
gälla högst sex månader. Vid
kommittén
bör ett beslut om föreskrifter
ha möjlighet
att beutgången av denna tid bör dock Smittskyddsläkaren
föreför
de
särskilda
föreligger
längre
skäl
inte
Om
förlängning.
gära
Av rättssäkerhetsskäl

skrifterna

de omedelbart

skall

begära

rätt

att
hetstid.

26.8

omprövning

Möjligheter

upphöra.

av föreskrifterna

att

bör dessutom

Den enskilde
under

framtvinga

beslutets

ha

giltig-

alternativa

åtgärder
vid isolering unär en av huvudprincipema
till
möjligheterna
kunna
skall
äga rum om
der tvång att denna
för
i avåtgärder är uttömda. Som redogjorts
eller alternativa
frivilliga
det
förekommit
kartläggning
kommitténs
att
snitt 26.1 framgår
att
av
insatser enligt övpå grund av att erforderliga
tillgripits
tvångsisolering
framhållit

Som kommittén

endast

rig

En väsentlig

saknats.

smittskyddslag

ändrad

och sjukvårdens

på hälso-

lagstiftning

utgångspunkt

område

och socialtjänstens

för kommitténs

en föratt tillförsäkra
av en så ingri-

förslag

är att det måste finnas möjligheter
insatser som begränsar behovet

till

den enskilde

adekvata

pande

frågan
under tvång. Detta aktualiserar
som isolering
medel
för
tillvarata
behov av särskilda rättsliga
att

åtgärd

det föreligger

om
den

enskildes

intressen.
visar sig ha behov av särskild vård eller särskilt
Om en smittbärare
har den bestöd för att kunna ta sitt ansvar i smittskyddssammanhang
till hans
då
ärendet
kommit
handlande
läkaren och smittskyddsläkaren,
kännedom,
ett särskilt ansvar för att tillse att sådan vård eller stöd erfår vidare genom kommitténs
Smittskyddsläkaren
bjuds den enskilde.

förslag

till

förändrad

smittskyddslag

av åtgärder, vilket
Kommittén
huvudmän.

behovet
riga

uppgift
eller

för kommun

omhändertagande.

eller

medför

ett stort ansvar för utredningen
om
med ansvakontakter
nödvändiga
om att det kan vara en svår
vård
att föranstalta
om erforderlig
förutsätter
också att huvudmännen

är medveten

landsting

Kommittén

kan
åtgärder. Emellertid
att få till stånd erforderliga
kan
tänkas situationer
där avsaknaden
av egentliga påtryckningsmedel
bli besvärande.
Den enskilde har idag begränsade möjligheter
att kräva
söker medverka

till

411

i
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insatser

sjukvårdslagen
den enskilde

rörande

eller

behandling

vård,

enligt

lagarna

och stöd enligt

på socialtjänstens

har förklarats

hälso- och
Även
om
t.ex. enligt LSS, kan
område.

ha rätt till viss insats,
Även tillsynsmyndigheterfå
den verkställd.
svårt
att
vara
och
länsstyrelserna,
Socialstyrelsen
möjligheter
att inom sina resnas,
pektive tillsynsornråden
genomdriva
åtgärder för enskilda personer är
begränsade.
det dessutom

Kommittén

ligheter

till

olika

har övervägt

frivilliga

alternativ

påtryckningsmedel

till

isolering

alternativ

är att införa ett särskilt betalningsansvar
i likhet med det betalningsansvar
smittskyddslagen

medicinskt

av samtycke. Ett
for isolering
enligt

som gäller för vissa
lagen
1990:1404
personer
om
för viss hälso- och sjukvård. Emellertid

enligt

färdigbehandlade

kommunernas

för att säkra möj-

oberoende

betalningsansvar

torde

ett begränsat värde bl.a. med hänsyn till att
en sådan åtgärd
för isolering. Vidare torde ett belandstingen redan har kostnadsansvar
i situationer
då tiden for isolering
endast vara effektivt
talningsansvar
kan bli

Med

långvarig.

hänsyn

till

de begränsningar

av isoleringstiden
sakna effekt.

därför
föreslår torde ett betalningsansvar
framstår däremot en lagstadgad rätt att förelägga
Som mer effektivt
eller landsting
att inom en viss tid föranstalta
en enskild kommun
om
Förelägganden
bestämd
förekommer
insats.
en
som påtryckningsmedel
kommittén

i tillsynssammanhang

i många

olika

lagar.

Fördelen

med ett sådant
för den ansvarige
är att det innebär en direkt förpliktelse
huvudmannen
och att det därvid klart framgår vilken skyldighet
den
huvudmannen
kommunala
har i det enskilda
eller landstingskommunala

föreläggande

fallet.

i ett sådant föreatt innehållet
i frivillig
fonn. Ett föreläggan-

Det bör dock här uppmärksammas

läggande endast kan ta sikte på insatser
de kan således inte innebära ett krav på huvudmannen
att genomföra ali
vad
detta
ternativ tvångsvård.
Bedömningen
mån
bör initieras och
av
genomföras

bör göras i samma ordning som idag.
Kommittén
har stannat for att rätten att meddela

läggas

på berörd

länsstyrelserna.
över hälso-

tillsynsmyndighet,

En sådan befogenhet

och sjukvården

erfarenhet

och kompetens

samheter.

Kommittén

respektive

dvs.

bör

respektive

går väl i hop med tillsynsansvaret
över socialtjänsten

dessa myndigheter

är däremot

-förelägganden

Socialstyrelsen

har rörande

och med den
berörda

verk-

inte beredd

att ge smittskyddsläkaren
fatta
för
så
befogenhet
långt
gående
landstingsverksamheten
att
en
som
eller den kommunala
verksamheten
tvingande beslut. Som kommittén

tidigare

nämnt
för utredningen
der.

Om behov

skyddsläkaren

kommer

dock att ha ett stort ansvar
för
den
enskilde
erforderliga
åtgärav
ankommer
det på smittuppkommer

smittskyddsläkaren

och initieringen

av föreläggande
att anmäla förhållandet

till tillsynsmyndigheten.
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T vångsåtgärder

fall kan det vara motiverat
att förstärka föreläggandet
gevarför
lagen också bör ge möjlighet
med
vite
detta
nom
bör, oavsett om föreläggantill sådan sanktion. En förelagd huvudman
I särskilda

att kombinera

det förenas
rätten.

med vite

eller

inte,

ha rätt att överklaga

beslutet

till

läns-
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27.

Obj ektinriktade

åtgärder

Allmänt

l

av det objektinriktade
som riktats mot gällande reglering
inte är tillräcksmittskyddet
gäller framförallt
att ansvarsfördelningen

Den

kritik

ligt

tydlig.

Överlappande lagstiftningar

gränsdragningssvårigheter
skyddsarbetet,

framförallt

vid

större

Det har också påpekats

redningar.

skyddsläkaren

med därmed

har medfört

och den kommunala

problem

sammanhängande

i det praktiska

och kostnadslqävande

att ansvarsfördelningen
nämnd som ansvarar

åtgärder bör göras tydligare.
kräver att det inte föreligger
smittskydd
Ett effektivt
Även
vem som har ansvaret för att vidta en viss åtgärd.

smitt-

utbrottsutmellan

smitt-

för objektin-

riktade

visar att aktörerna i det praktiska
och samarbete, många
överenskommelser

kartläggning

nom
gränsdragningsproblem

tveksamhet

om

om kommitténs
smittskyddsarbetet,
ge-

gånger

kunnat

lösa de

bör man eftersträva
som förelegat
en klarare
Kommittén
i lagstiftningen.
ansvarsfördelning
anser därför att den dubbör
så
föreligger
undanröjas
långt det är möjligt.
belreglering
som nu
det
för
smittskyddsåtgärder
Kommittén
mot djur
att
ansvar
anser
har idag i huvudsak
inte bör förändras.
som kommunerna
i princip skall ha ansvar för att utDetta innebär således att kommunen
reda och åtgärda smitta som härrör eller misstänks härröra från objekt
och objekt

och djur,

dock

med

vissa

begränsningar

avseende

åtgärder

mot

djur.

följer detta ansvar redan idag även av andra lagar än smittbör
har tidigare framhållit
Kommittén
skyddslagen.
att utgångspunkten
skall
inriktas
för
föråtgärder
klarare
på
smittskyddslagen
att
att
vara
Emellertid

Som framgår av kommitténs
att smitta sprids mellan människor.
bestämmelser
smittskyddslagens
kartläggning
om objektinriktade
synes

hindra

åtgärder

endast

ha tillämpats

i mycket

liten

utsträckning

och de kom-

ägt rum med stöd av bestämmellivsmedelslagen.
Enligt kommitténs
i
lagstiftning,
t.ex.
ser
som
annan
i sin
smittskyddsåtgärdema
mening
talar detta för att de kommunala
kommunens
åligganhelhet bör regleras i de andra lagar som innehåller
munala

nämndernas

arbete har främst

den i dessa hänseenden.

416

Objektinriktade

åtgärder

SOU 1999:51

därvid
som
och miljöbalken

lagar

De

1971:511

främst

är

1998:808.

ga någon tveksamhet
om tillämpligheten
gärder mot objekt. Enligt livsmedelslagen

aktuella
Emellertid

är

livsmedelslagen

får det inte förelig-

när det gäller

smittskyddsåt-

har kommunen

i egenskap av
for
uttryckt
klart
vidtas mot de
åtgärder
att
ett
ansvar
livsmedel
som sprider eller misstänks sprida smitta. Med hänsyn till att
syftena med lagen är att förhindra
att smitta
ett av de grundläggande
omfattar kommunens
och sprids via livsmedel,
uppkommer
ansvar en-

tillsynsmyndighet

ligt kommitténs

att såväl spåra som ingripa mot smittkällan.
vidare
bedömning,
se nedan avsnitt 27.2, omfattar

bedömning

Enligt

kommitténs

tillsynen

över efterlevnaden
om hälsoskydd i miljöav bestämmelserna
anslutande
förordning
därtill
även fall då objekt sprider
redovisar i nu nämnda avsnitt föreslås dock visSom kommittén

balken
smitta.

och

för att undanröja eventuella
tveksambestämmelser
sa kompletterande
beträffande
vissa åtgärder.
heter rörande miljöbalkens
tillämplighet
Av

beträffande

dubbelreglering
och misstänks

att det främst är nu rådande
för
åtgärder mot djur som sprider
ansvaret
Den nuvasom vållat problem i praktiken.

kartläggning

kommitténs

sprida

smitta

framgår

mot djur innebär att kommuav smittskyddsåtgärder
bestämmelser
har ett generellt ansvar för
smittskyddslagens

rande regleringen

nen genom
att sådana vidtas.

Samtidigt

har Jordbruksverket

och i vissa

fall

även

befogenhet att vidta olika åtgärsamt enskilda veterinärer
enligt
och bekämpa smittsamma
djursjukdomar
der för att förebygga
m.fl. lagar. Eftersom
säll1980:369
bestämmelser
i epizootilagen
länsstyrelsen

hör nära samman med den ensom innehas av privatpersoner
uppfattning
naturligt
skilde och dennes bostad är det enligt kommitténs
egendom som bör omfattas
att se sådana djur som en personlig
av
Beträffande
i miljöbalken.
övriga djur har
hälsoskyddsbestämmelsema

skapsdjur

större kompetens och större resurser
I praktiken är det vidare redan idag så att det är
än en enskild kommun.
Jordbruksverket
och inte kommunen
som tar ansvaret för utredningsJordbruksverket

och länsstyrelsen

vid större utbrott som rör djur. Kommittén
uttrycklikommunens
ansvar för smittskyddsåtgärder
anser därför att
som innehas av privatpergen bör begränsas till sådana sällskapsdjur
och bekämpningsåtgärder

soner.

SOU 1999151

Objektinriktade

Bestämmelser

27.2

om

åtgärder

i

hälsoskydd

miljöbalken
för

En förutsättning

att ingripa

mot

objekt

som sprider smitta enligt
är att förekomsten
av smittomfattas
begreppet
som
av

bestämmelser
om hälsoskydd
kan anses utgöra en sådan störning
hälsa. Med detta begrepp
olägenhet for människors

miljöbalkens
ämne

avses enligt en utoch hygimedicinsk

i balken en störning som enligt
kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller
helt tillfällig.
Någon exempliñering
görs inte i lagen men i förarbetena
och skadedjur
ohyra
lukt,
drag,
buller,
kyla,
nämns
som exempel på
Även
sådana störningar.
anges i balken
om det således inte uttryckligen
torde smitta från objekt på samma sätt som t.ex.
eller dess förarbeten
ohyra kunna leda till en sådan negativ hälsoeffekt
av
som omfattas

trycklig

definition

enisk bedömning

lagens definition.

Här bör också beaktas

att risk

för smittspridning

kors hälsa. Enligt

kommitténs

bedömning

behövs

därför

syför flera av den tidigare hälsoskyddslagens
nes ha varit ett av motiven
bestämmelser
samt att det inte finns några uttalanden i förarbetena
som
smitta
kan anses ingå i begreppet olägenhet för männismotsäger
att
inte någon jus-

hälsa för att baltering av bestämmelsen
om olägenhet for människors
skall vara tillämpliga
på smitta. Ett förtydlikens regler om hälsoskydd
skäl, men
gande kunde visserligen
vara av värde bl.a. av pedagogiska
definition
och
exemplilagtexten
med
i
konstruktion
bestämmelsens
en
att en sådan lösning måste anses
framhålla
att även om kommittén
således för närvarande
inte anser att det behövs en ändring av bestämi
melsen, finns det onekligen ett värde i att undanröja alla tveksamheter
kan det därför vara aktuellt att i ett
detta hänseende. Enligt kommittén

fiering

endast

i förarbetena,

Kommittén

olämplig.

vill

medför

emellertid

i balken så att
av bestämmelsen
en justering
senare skede överväga
omfattas av definitionen
oläsmitta från djur eller objekt uttryckligen
hälsa.
för
människors
genhet
det gäller miljöbalken
är det i egenskap av tillsynsmyndighet
har
nämnden
kommunala
den
att ingripa mot störningar
som innesom
innebär att mynhälsa. Tillsynsansvaret
bär olägenhet
för människors
digheten ifråga skall svara för kontrollen
att reglerna i den berörda lagbestämmelse
eller nyttjanstiftningen
följs. Om t.ex. balkens
- att ägare
derättshavare
av berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen
uppkomsten av eller undanröja olägenheter
kan krävas för att förhindra
När

för människors

hälsa -inte

det nämnden

att ingripa.

För att
en skä-

skall ske måste, som framgår,
om ett ingripande
har inte närmare
göras. Denna skälighetsavvägning
i förarbetena
Enligt uttalanden
till bestämmelsen.
i förarbetena

ta ställning

till

lighetsavvägning
berörts

följs åligger

Smittskydd
14 19-0619
delA
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motsvarande

bestämmelse
i hälsoskyddslagen
innebär
en sådan
hänsyn
skall
till
å
sidan
den
olägenhet
att
tas
ena
som störför människors
hälsa och å andra sidan nyttan av den
ningen förorsakar
verksamhet
för att unsamt kostnaderna
som ger upphov till stömingen

avvägning

danröja

och den ekonomiska

verkan i övrigt av att ingripa.
kan
ske också med stöd av milingripanden
noteras att
Även
vid
allmänna hänsynsregler.
tillämpning
av dessa regler

stömingen

Här skall vidare

jöbalkens
skall

kommitténs
mening
göras. Enligt
en avvägning
eller befarad smittspridning
smittspridning
inte kunna

dock

emellertid

torde
utgöra

en sådan olägenhet som man på grund av t.ex. tekniska och ekonomiska avvägningar
fär acceptera. Kommitténs
uppfattning
är således att de
balken
föreskrivs
i
inte
hinder
för nämnnågot
avvägningar
utgör
som
erfordrar.
den att vidta åtgärder som smittskyddet
De medel

som nämnden
i smittskyddslagen,

är, liksom

nade med vite

samt rättelse

vid tillsyn

kan tillgripa

föreläggande

och förbud

på den enskildes

miljöbalken

enligt

bekostnad.

eventuellt

före-

I miljöbalken

för nämnden att begära verkställighet
en möjlighet
hos kronofogdemyndigheten.
För att kunna utöva tillsynen
nämnden vidare rätt till tillträde och provtagning.
finns

dessutom

beslutet

kommitténs

Enligt

tillräckliga
kämpande

möjligheter

åtgärder.

av
har

torde nu berörda bestämmelser
ge
såväl utredande
att vidta erforderliga
som beEmellertid
finns i smittskyddslagen
även en befo-

bedömning

att låta förstöra föremål av personlig natur om det
för förhindra
sjukdom. Förspridning av samhällsfarlig
föremål
för att förhindra
torde
smittspridning
störing av personliga
under senare tid. Det är emellertid
inte otänkknappast ha förekommit

genhet

för nämnden

är nödvändigt

bl.a. med hänsyn till
av sådan åtgärd kan uppkomma
okända smittvägar kan uppträda. Kommed hittills
att nya sjukdomar
till sådana åtgärder bör bibehållas.
mittén anser därför att en möjlighet
rörande miljöbalkens
i detta
tillämplighet
För att undanröja tveksamhet
motsvarande
den i smittskyddslagen,
avseende bör en bestämmelse,
fö-

bart att ett behov

ras in bland bestämmelserna
Enligt smittskyddslagen

om hälsoskydd i miljöbalken.
har den kommunala
nämnden

vidare, under
Även
om
förhindras
på annat sätt
bör den kommunala
nämnden inte fråntas

som ovan, rätt att avliva
i de allra flesta fall torde kunna

förutsättningar

samma
smittspridning

sällskapsdjur.

än genom att djuret avlivas
denna möjlighet
om så erfordras.

skadedjur

mot

Eftersom bestämmelserna
om hälsoendast ger uttryckligt
stöd för direkta ingripanden
bestämmelse
föreslår kommittén
i smittatt nuvarande

i miljöbalken

skydd

skyddslagen
I de fall

sonlig
rätt till

natur

förs över till hälsoskyddsreglema
i miljöbalken.
nämnden har låtit förstöra föremål

den kommunala

föreligger

ersättning.

När

enligt

gällande

ett sällskapsdjur

bestämmelser
avlivats

av peri smittskyddslagen

kan ersättning

istället
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1956:296
i förordningen
stöd av bestämmelserna
om erfor
förhindra
fall
vid
ingripanden
spridvissa
i
att
staten
sakMotsvarande
till
ersättning
möjligheter
ning av smittsam sjukdom.
i miljöbalken.
Kommitenligt hälsoskyddsreglerna
nas vid ingripanden
med

utges

från

sättning

bestämmelser
därför att miljöbalkens
med en bestämmelse
som ger uttrycklig
berörda fall.

tén föreslår
letteras

bestämmelser

Särskilda

27.3

om hälsoskydd kompi nu
rätt till ersättning

om

samverkan

och samordning
vidtas kommer
med kommitténs
att smittskyddsåtgärder
att vara uppdelat mellan flera aktörer. Det
förslag även i fortsättningen
och att de smittaktörer samverkar
dessa
vikt
därför
att
är
av stor
för

Ansvaret

samordnas. Detta gäller i synnerhet
som erfordras
både människor,
djur och objekt.
som inbegriper

skyddsåtgärder
smittutredningar

förslag

ligt kommitténs
också

i fortsättningen

skyddsarbetet

ny smittskyddslag
ha ett övergripande

den region

inom

skall

till

vid
En-

smittskyddsläkaren
för

ledningsansvar

smittin-

I hans uppgifter

där han är verksam.

vidåtgärder för smittskyddsutredning
att tillse att behövliga
för en effektiv samordning
av smittskyddsåtgärdema.
Med hänsyn till den stora betydelse som samarbetet mellan berörda
att en utaktörer har för det samlade smittskyddet
anser kommittén

går därvid

tas och att verka

trycklig

bestämmelse

smittskyddsläkaren

att informera
om skyldighet
bör införas i livsmedelslagen

och
och

samråda

med

i miljöbalkens

bestämmelsen
i smittDen nuvarande
om hälsoskydd.
kommitténs
vad
framgått
enligt
samverkan
har
skyddslagen
som
av
om
utan samarbetet
underlag dock inte medfört någon enhetlig arbetsform

bestämmelser

mellan

smittskyddsläkarna

ganska hög grad. Mot

och

bakgrund

smittskyddslagens

dast överföra

de kommunala

nämnderna

varierar

i

att ensynes det inte tillräckligt
och
bestämmelse
till livsmedelslagen

härav

bör även markera att en skärputan den nya bestämmelsen
kan åstadkomning av kravet på samarbete avses. En sådan markering
oblisamråd
med
smittskyddsläkaren
kommunens
göra
att
mas genom
och
i större utsträckning
än vad som gäller för närvarande
gatoriskt
snabbhet
förmedlingen
i
på
föreskriva
krav
av
genom att uttryckligen

miljöbalken

har ett självständigt
till att kommunen
ansvar
dock
bör
smittskyddsläkaren
smittskyddsåtgärder
av
skall vidta. Det slutliga
inte ha rätt att besluta vilka åtgärder kommunen
ligga på kommunen.
skall således även fortsättningsvis
avgörandet

information.
för

Med

vidtagande

hänsyn

4l9
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Kommittén
läkarens
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förutsätter

emellertid

att stor hänsyn

tas till

smittskydds-

uppfattning.

Ett effektivt

att den som har att svara för
får kännedom
smittskyddsâtgärder
utan onödig tidsfördröjning
om försådana
åtgärder.
hållanden
kan
Detta
de
påkalla
gäller
såväl
som
mynenligt livsmedelslagen
digheter som har ansvar för smittskyddsâtgärder
även i vissa

livsmedelslagen

digheter som svarar för åtgärder
ning av smitta hos djur.
Vid kommitténs
kartläggning

ring

föreslår

skall

anmäla

nämnden

ordatt nuvarande
fall av vissa smittsam-

inte fungerat

tillfredsstäl-

skall göras enbart
genom att anmälningar
Smittskyddsläkarens
och Smittskyddsinstitutet.

och överblick
han erhåller

mationen

har framkommit

förenklas

smittskyddsläkaren

kompetens

lagstiftningen

men ensom de mynrörande bekämp-

rapporteatt åstadkomma
en snabbare och mer effektiv
enligt
kommittén
jfr kap. 23.2 att anmälningsförfarandet

smittskyddslagen
till

i regel kommunen

Livsmedelsverket,

enligt

den kommunala

till

ma sjukdomar
lande. I syfte

fall

läkaren

där den behandlande

ning

vidare

hälsoskyddsbestämmelser,

och miljöbalkens

ligt

kräver

smittskydd

över ett större område och den samlade inforför smittskyddsläkaren
gör det möjligt
att bedö-

ma vem som bör vidta åtgärder och att samordna sådana åtgärder, inte
Enligt kommittén
minst vid stora utbrott som omfattar flera kommuner.
få en uttrycklig
skyldighet
bör därför smittskyddsläkaren
att underrätta
berörd
eller

De myndigheter

får uppgifter
om förekomst
sjukdom
smittsam
påkallar
åtgärder.
som
av
skall lämnas kan förutom
sådan underrättelse

då smittskyddsläkaren

myndighet
misstänkt

förekomst
till

vilka

vara t.ex. Livsmedelsverket,
Det kan här uppmärksammas

kommunerna

styrelsen.

skyldighet

svarande

för länsveterinär

Jordbruksverket

eller

läns-

med motatt en bestämmelse
återfinns i det förslag till zoonos-

lagt fram.
lag som Jordbruksverket
Det är vidare av stor betydelse för smittskyddsarbetet
att det inte
för
vidta
åtgärder inträder.
råder någon tvekan om när ansvaret
att
för smittskyddsläkaren
bör därOvan nämnda underrättelseskyldighet
i livsmedelslagen
och i miljöbalmed en bestämmelse
berörd
i regel
varigenom
myndighet,
bl.a.
hälsoskydd
om
efter
för
sådan
underrättelse
vidta
att senast
ges ett ansvar
vill emellertid
här framhålla
att
som behövs. Kommittén

för kompletteras
kens kapitel
kommunen,
de åtgärder

den kommunala

nämnden

har att vidta nödvändiga

smittskyddsâtgärder

eller misstänkt
redan så snart nämnden uppmärksammats
på förekomst
från
förekomst
allmänheten.
upplysningar
Som
av smitta, t.ex. genom
vilka
själv som bestämmer
tidigare nämnts är det vidare myndigheten
utredande
innebär

åtgärder som skall vidtas. Bestämmelsen
får någon direktivrätt
inte att smittskyddsläkaren
utan

och bekämpande
således
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Objektinriktade åtgärder

syftet är att klarlägga när ansvaret
der för berörd myndighet.

för smittskyddsåtgärder

senast inträ-

anser vidare att även det regelverk
från djur bör kompletteras
smittspridning

som tar sikte på att
med en bestämmelförhindra
Behovet
sådan
bestämmelse
innebörd.
motsvarande
är med
av en
se av
och
inte
lika
kompetens
hänsyn till dessa myndigheters
egna resurser
de
kommunala
Emellertid
åtgärderna.
framträdande
som när det gäller
Kommittén

att det ändå finns skäl att tydliggöra
anser kommittén
från smittskyddsläkaren.
inträder
efter en underrättelse

att ett ansvar
lagen

Genom

befopå djur, m.m. ges Jordbruksverket
om provtagning
och
tillämpningslagens
genheter att vidta olika smittskyddsåtgärder
och
för epizootilagen
område är mer vidsträckt
än tillämpningsområdet
salmonella
Ifrågahos
djur.
bekämpande
lagen 1983:738
av
om

1992:1683

bestämmelse

varande

djur m.m.
Av kommitténs
i praktiken

som
oklarheter

bör

därför

vid

större

om provtagning

framkommit

har vidare

kartläggning
förevarit

i lagen

placeras

utbrott

ofta

på

att de problem
till
anknytning

haft

för åtgärderna och till det förhållandet
om kostnadsansvaret
Utgångsatt det kan bli fråga om mycket höga provtagningskostnader.
punkten bör naturligtvis
även fortsättningsvis
vara att den myndighet
också har kostnadsför en åtgärds genomförande
som har ansvaret
härför.

ansvaret

jfr

kap.

undanröja
Enligt
medföra

vill

Kommittén

att ett nationellt
eventuella
praktiska

29

kommitténs

bedömning

förutsättningar

myndigheternas

åtgärder.

för

föreslår
om att kommittén
i
syfte
inrättas
smittskyddsanslag
att

dock

erinra
för

hinder
torde

det smittutredande

kommitténs

en effektiv

förslag

samordning

arbetet.

sammantaget

mellan

de olika
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28

vårdrelaterade

rörande

infektioner

Kommittén

har i kap. 4 redogj ort för bl.a. kunskaperna om förekomsten
och för frågor rörande hygienverksamheinfektioner

av vårdrelaterade
ten inom hälso-

Redogörelsen

och sjukvården.

främst

bygger

på vad

har genomfört
vid en översyn som Socialstyrelsen
som framkommit
rörande
särskilda seminarium
under 1996 och 1997 och vid kommitténs
i nu nämnda översyn
På grund av vad som framkommit
sjukhushygien.
i en särskild skrivelse till regeringen S98/6l29/HS
har Socialstyrelsen
lämnat

kommittén

att åstadkomma

förbättringar

på

har beslutat
Regeringen
att till
bestämmelser
i
införande
särskild
fråga
om
av
en
till smittskyddsläkarörande rapporteringsskyldighet
infektioner.

vårdrelaterade

området

för

åtgärder

på olika

förslag

överlämna

smittskyddslagen

myndighet.
re och nationell
Även
kunskaperna
av vårdrelateom den egentliga omfattningen
om
pekar bl.a. Socialstyrelsens
rade infektioner
är mycket bristfälliga
raputgör ett betydande, och kanske ökande,
port på att sådana infektioner
inom

problem
mitténs

hälsofinns

mening

så att den uppfyller
innefattar
att riskerna

bedrivas
detta

oavsett

det all anledning

skall,

och sjukvård

Hälso-

och sjukvården

enligt hälso-

Enligt

vårdgivare.

kom-

på situationen.
att se allvarligt
1982:763,
och sjukvårdslagen

på en god vård. Det är självklart
för den enskilde patienten att utsättas

kraven

att
för

så långt det är möjligt.
smittämläkemedelsresistenta
är spridningen
av
sådana
smittämförekomsten
och
4
3
kap.
Som
är
framgår
av
av
nen.
nen mindre vanliga i Sverige än i många andra länder men tecken har
Den betydelse
uppmärksammats
även här på en oroande utveckling.
sjukbehandling mot de smittsamma
till verksam medicinsk
tillgången
smitta

med vården måste begränsas

i samband

fråga

En särskild

smittskyddsläge
Sverige befinner sig
för det gynnsamma
därför
framhålla
vikten av att
vill
Kommittén
i får inte underskattas.
och
uppkomsten
åtgärder motverkar
man genom olika förebyggande
smittämnen.
läkemedelsresistenta
spridningen
av
domarna

haft

Socialstyrelsen
pekat
mot

på flera

har i sin rapport

brister

vårdrelaterade

när det gäller

infektioner.

och i sin skrivelse
bl.a.

till

de förebyggande

Det framgår

klart

att frågan

regeringen
åtgärderna
om vård-
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relaterade

frågor

vårdrelaterade

infektioner

infektioner

sträcker

såväl på det egentliga

den, däribland

Rapporten

vårdens
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sig över flera ansvarsområden
och berör
smittskyddsornrådet
andra
på
områsom
och utformningen

organisation

pekar på behovet

egentliga

av vårdhygieniska
som övrig personal

vårdpersonalen

denna bedrivs
samverkan

inom vården, oavsett om
eller i annan form. Rapporten visar också att
de olika aktörerna,
bl.a. mellan hygienansvariga,

på sjukhus

mellan

smittskyddsläkare

och vårdgivare,

har Socialstyrelsen

strategi

vårdrelaterade

infektioner,

är av stor betydelse. I sin skrivelse
behov av en vid
att det föreligger

framfört

vidare

och långsiktig
kommittén,

av vårdlokaler.
för såväl den

kunskaper

på området.

Frågorna om infektionshygien
och
vid sidan av den fråga som överlämnats
till
föremål för fortsatt beredning inom Socialdeparte-

är dock

mentet.
Kommittén

för sin del särskilt

vill

bl.a. övervakningen

och ansvaret

fram

lyfta

för åtgärder

vissa

frågor

mot vårdrelaterade

som rör
infek-

tioner.
Det har klart

att det föreligger

stora brister i den kontinuerinom hälso- och sjukvården.
Så finns t.ex.

framgått

liga infektionsövervakningen
inte någon
samband
ken till

samlad statistik över hur många sjukdomsfall
i
som inträffat
inom sjukvård eller tandvård. Orsamed vård eller behandling

detta har uppgetts

tionshygieniskt

intresse

mälningspliktiga
villig

registrering

enligt

vara bl.a. att ett flertal
och antibiotikarestistenta

smittskyddslagen.

och rapportering,
till

torierapporteringen
har

denna

av infekinte är anförekommer
fri-

bakterier

Visserligen
genom

Smittskyddsinstitutet,

en ojämn täckning.
därför ett behov av olika
föreligger
infektioner,
system över vårdrelaterade

gått

bl.a.

infektioner

Enligt

den frivilliga

labora-

men enligt vad som framskrivelse
Socialstyrelsens

registrerings-

och rapporterings-

t.ex. som en del av de befintliga
och som lokala rapporteringssystem.
kvalitetssäkringssystemen
Kommittén anser för sin del att det är av stor vikt att det finns nationell
och
regional övervakning
förekomsten
vårdrelaterade
infektioner.
Ett
av
av
led i en sådan övervakning
anmälningssystem.
är smittskyddslagens
Enligt kommitténs
mening bör därför flertalet av nu aktuella infektioner
omfattas
enligt
anmälningsskyldigheten
smittskyddslagen.
Om
av
omfattar
infektioäven fall av vårdrelaterade
bättre
möjlighet
och
förekomsupptäcka
betydelse
följa
att
ner av
ges
infektioner,
inte minst inom öppenvården
och inom de
ten av aktuella
kommunala
vårdforrnema.
Det bör här erinras om att kommittén
lämnat
förslag till i viss mån ändrade bestämmelser
anmälningsskyldignär
om

anmälningsskyldigheten

het skall
melser

föreligga,
torde

jfr kap. 23.2. I jämförelse

kommitténs

anmälningsskyldighetens
relaterade

infektioner,

med nu gällande bestämförslag innebära möjlighet
att bättre anpassa
till vad som är påkallat vid vårdomfattning

t.ex.

när det gäller

anhopning

och

utbrott

av

Åtgärder rörande
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och när det gäller förekomsten
av resistenta
anfört i skrivelsen
till regeSocialstyrelsen
behov
andra
former
föreligga
dock
ringen torde det
även
av obligaav
vården,
för vilka
bl.a. inom den slutna
toriska
rapporteringssystem,
Frågor
inte är tillämpligt.
i smittskyddslagen
anmälningssystemet
infektioner

vårdrelaterade
bakterier

och virus.

rörande

sådana

Som

rör främst

rapporteringssystem

lokal

vårdorganisation

från andra synpunkter

än rede
frågor
detta
också
Enligt uppgift utgör
en av
na smittskyddsaspekter.
Kompå Socialdepartementet.
för särskild beredning
som är föremål
och kvalitetssäkring

mittén

och måste övervägas

därför

behandlar

om eventuella

inte frågan

andra

obligatoriska

rapporteringssystem.
vill lyfta fram och som diEn annan särskild fråga som kommittén
är frågor om ansvaret för övervakrekt berör det egentliga smittskyddet
infektionerna.
Enning av och åtgärder för att minska de vårdrelaterade
med
alla
hygiensektioner
landsting
finns
i
rapport
ligt Socialstyrelsens
och hygiensjuksköterskor
hygienläkare
som bl.a. har en rådgivande roll
i förhållande

till

övriga

infektionshygieniska

aktörer.

Enligt
främst

verksamhet

vad som framkommit
är denna
koncentrerad
till den slutna

utnyttjas av
hos hygiensektionerna
och i vad mån kompetensen
Organilandet.
vården skiftar i
öppenvården eller inom den kommunala

vården

saknas på
infektioner
för att komma tillrätta med vårdrelaterade
enkäter
de
Enligt
håll, t.ex. inom den kommunala
omsorgen.
rörande
oklarheter
vidare
föreligger
har genomfört
Socialstyrelsen
vem
infektionerna.
de vårdrelaterade
åtgärder
för
huvudansvar
mot
har
som
seminarium,
påpekats gälla t.ex. gränsDetta har, bl.a. vid kommitténs
och smitthygiensektionemas
mellan verksamhetschefens,
dragningen
sation

många

har dock
gränsdragning
skyddsläkarnas
av tydligare
ansvar. Behovet
fungerande
ett
visats vara beroende av i vad mån det föreligger
samarbete.
Kommitténs

skyddet.

uppdrag

Det ankommer

om vårdorganisationen
enligt
smittskyddsläkaren

är begränsat till det egentliga smittininte på kommittén
att ta upp ansvarsfrågor
framhållas
här
Emellertid
bör
att
som sådan.
i huvudsak

kommitténs

förslag

skall ha det övergripande

och ansvarar därmed också
ansvaret
vid
i princip varje utbrott av
vidtas
smittskyddsåtgärder
för att adekvata
vidtar smittskyddsframgått
vad
Enligt
sjukdomar.
smittsamma
som
lokaler. Probleläkaren i praxis sällan några åtgärder inom sjukvårdens
för smittskyddet

inom

sin region

har förutsätts kunna lösas av sjukinfektioner
men med vårdrelaterade
och andra specialister.
hygienläkare
hjälp
med
vårdshuvudmännen
av
Emellertid
fortsättningen.
är föreäven i
Detta bör vara utgångspunkten
infektioner
en fråga av sådan betydelse att
av vårdrelaterade
bör ges ett uttryckligt
smittskyddsläkaren
ansvar att bevaka att huvudkommunala
hälso- och sjukvården
den
sjukhem,
männen för sjukhus,
komsten
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vidtar de åtgärder som krävs för att hindra att
samt hemsjukvården
smitta sprids. Sådana åtgärder kan avse såväl smittutredning
som andra
åtgärder för att förhindra
smittspridningen
och kan avse såväl objekt
underlåter
att tillse att tillräckliga
åtsom personer. Om huvudmarmen
gärder kommer till stånd bör smittskyddsläkaren
påtala för den aktuella
huvudmannen
vilka insatser som krävs. Om huvudmannen,
trots påpe-

kande,

inte åtgärdat

det till

ansvarig

fordras

förelägga

Kommittén
arbetar
der

inom

bristerna

bör smittskyddsläkaren

tillsynsmyndighet.
ansvarig
vill

slutligen

vården

Tillsynsmyndigheten

huvudman

att vidta

framhålla

har tillräcklig

vikten

utbildning

anmäla

förhållan-

kan om så er-

åtgärder.
av att all personal
som
och kunskaper om åtgär-

för

vårdrelaterade
infektioner.
Som ovan anförts
att förebygga
rapport att det idag föreligger brister i perav Socialstyrelsens
sonalens kunskaper,
inte minst hos personalen
inom den kommunala
vården och omsorgen.
Vidare är det också av vikt att den infektions-

framgår

hygieniska
gänglig

kompetens

och utnyttjas

denna bedrivs.

görs tillsom finns bl.a. hos hygiensektionema
inom övriga delar av vården oavsett i vilken form
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styrning och
frågor
organisatoriska

Nationell

29

29.

Inledning

l

och
uppdrag gjort en genomgång
på kommitténs
16.
kap.
smittskyddsorganisationen
nuvarande
se
utvärdering
av den
i huvudsak väl. Vissa brisfungerar organisationen
Enligt Statskontoret
dock. En sådan var svårigheten att utöva en nationell
ter konstaterades
dels
Detta sammanhänger
och styrning
samordning
av verksamheten.
nåaktörer
olika
så
många
utan
berör
med att smittskyddsverksamheten
samlad
saknas
det
med
dels
att
central myndighet,
en
gon gemensam
för beslut om
underlag
statsmakterna
kan
nationell
uppföljning
ge
som
har bl.a. med anledning
och prioriteringar
inriktning
m.m. Kommittén
Statskontoret

har

ett fortsatt uppdrag att närmare
gett Statskontoret
av dessa iakttagelser
och
samordning
nationell
förstärkt
för en
analysera förutsättningarna
kan tillgodostyrning samt hur skärpta krav på tillsyn och uppföljning
för
förutsättningarna
ett eventuellt
ingick
att
även
uppdraget
I
ange
ses.
Statskonsmittskyddsläkarorganisationen.
för
huvudmannaskap
statligt
redoKommittén
förslag.
sina
redovisat
199924
toret har i rapporten
visar

i det följande

egna överväganden

de centrala

med anledning

Nationell

29.2

delarna

av förslagen

jämte

kommitténs

därav.

uppföljning

har luckor. Den inforatt dagens uppföljning
mation som finns från olika huvudmän är svår att jämföra och sammanuppföljning
finns inte någon nationell
ställa. Vidare
av smittskyddsinformation
den
mening
egentlig
i
utan
verksamheten
som produceras
Statskontoret

är mest

konstaterar

inriktad

på professionens

anav kimskap. Statskontoret
för att tillgodose
statsbör utvecklas
behov

uppföljning
ser att en nationell
behov av att få en samlad bild till underlag för beslut om
maktemas
bör avse
dimensionering
lagstiftning,
av anslag, m.m. Uppföljningen
fördelade
på län,
smittade
antal
tillståndet
inom smittskyddsområdet

428 Nationell

styrning

och organisatoriska

typ, befolkningsgrupp
m.m.,
sistens, vaccinationstäcloiing
samma sjukdomar
sjukfrånvaro
och

frågor
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insjuknade

och avlidna, större
de samlade kostnaderna

m.m.,

smittskyddsorganisationen,
minskade

vård

och

utbrott,

reför smitt-

behandling,

arbetsinsatser,

prestationer
av statliga,
landstingskommunala
och kommunala
huvudmän,
slutligen
samt
en beskrivning och i vissa fall mätning av verksamhetens
efekter. Den samlade informationen
kan i sin tur läggas till grund för samhällsekonomiska analyser för olika smittsamma
sjukdomar.
Statskontoret
föreslår att

regeringen

med representanter
för
utser en särskild samordningsgrupp
för att utarbeta metoder och rutiner för en samlad
myndigheter
årsredovisning
för smittskyddsverksamheten
i samhället.

berörda

Kommittén

delar uppfattningen

får en bättre infonnation
liksom
ma sjukdomar

att det är angeläget att statsmakterna
tillståndet
i landet när det gäller smittsamom
smittskyddsverksamhetens
prestationer
och
om

kostnader.

Det framstår också som en stor brist att det inte är möjligt att
få en samlad bild av samhällets kostnader för smittsamma
sjukdomar,
inbegripet vård och behandling, sjukskrivningskosmader
m.m. se kap.

18. Kommittén

att ett arbete bör
anser därför i likhet med Statskontoret
inledas för att utveckla metoder och rutiner för en nationell
uppföljning
och utvärdering.
Inför detta arbete lqävs en precisering
vilken
inforav
mation som är relevant
ning bör det ankomma

för regering

och riksdag.

Enligt kommitténs
medessa
på regeringen att ange
infonnationsbehov
i vilken form utvecklingsarbetet
bör bedrivas. För det

liksom att avgöra
fall en särskild samordningsgrupp
inrättas bör dess roll i förhållande
till
de centrala myndigheterna
klargöras.
Detta berörs i nästfölj ande avsnitt.

29.3

Nationell

samordning

och

styrning

Statskontoret
konstaterar
att smittskyddsverksamheten
är svårstyrd med
på central, regional och lokal nivå. Sekett stort antal olika huvudmän
toriseringen
skapar också problem.
Det saknas gemensamma
mål för
verksamheten
föreslår att den ovannämnpå olika nivåer. Statskontoret
da samordningsgruppen
ten, initiera
Kommittén

får i uppdrag

utvecklingsprojekt,
vill

understryka

uppföljning
av en nationell
makterna kan få en samlad

att utarbeta mål för verksamhesamordna informationsinsatser
m.m.
vad som ovan sagts om angelägenheten

så att statsav smittskyddsverksamheten
och aktuell bild av de insatser som görs och
hur effektiva
de är. En sådan kunskap är en förutsättning
för en mednationell
först
Det
med
denna
strategi.
kunskap som statsmakveten
är
terna säkert kan bedöma behovet av och valet av styrmedel.
Enligt
kommitténs
mening kan det ifrågasättas
statsmaktemas
möjligheter
om

Nationell
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till

och styrning

samordning

nationell

och organisatoriska

styrning

frågor

särskilt
är tillräckliga,
att en hotande all-

i nuläget

väl kan tänkas
med hänsyn till att den situationen
varlig epidemi kräver snabba samordnade åtgärder.

beslutsfår ett mera fullständigt
på att statsmakterna
sjukdomar
smittsamma
åtgärder
samhällets
mot
underlag
föreslår kommittén
av regeringens befogenhet att meden utvidgning
vid krig eller krigsfara. Endela särskilda föreskrifter
om smittskyddet
I avvaktan

när det gäller

sålunda bemyndigas
att utfärda
för det
fredstid,
vid
kriser
i
också
smittskyddet
särskilda
om
allvarlig
och
epidemi
avvaktas
kan
beslut inte
av
fall att riksdagens
kan regeeller hotar att bryta ut i landet. Härigenom
sjukdom utbrutit
åtgärder och andra särskilda
nationella
ringen besluta om samordnade
föreskrifter
måste snarast understälSådana
smittskyddet.
insatser inom
bör regeringen

mening

ligt kommitténs

föreskrifter

las riksdagens

prövning.
i smittskyddslagen

svaret
domar.

i nuläget

och riksdag,

der regering

att befolkningen
Enligt kommitténs

för

vilken

klargöras

Det bör vidare

instans

som, unnationella
ansjuksmittsamma

har det övergripande

ges ett gott skydd mot
mening talar övervägande

skäl för att detta

har redan idag ett anSocialstyrelsen
Socialstyrelsen.
ansvar anförtros
såväl i egenskap av tillsynsav smittskyddet
svar för samordningen
råd och
utfärda allmänna
befogenhetema
att
myndighet
som genom
smittvidareutveckla
och
följa
skall
vidare
Socialstyrelsen
föreskrifter.
riktlinutfärda
föreskrifter
skyddsarbetet och genom allmänna råd och
Genom att
för tillämpningen
av smittskyddslagen.
uttryckligt
Socialstyrelsen
också
får
ett
lagen
ansvar
ansvaret regleras i
vid större utbrott som
och samordna smittskyddsarbetet
för att initiera

jer

till

berör

vägledning

hela

landet

att Socialstyrelsen

eller

flera

landsting.

Här bör dock

uppmärksammas

över andra myndigheDet är självklart att Socialoch en evenmyndigheter,

inte får direktivrätt

härigenom

ter som ansvarar för smittskyddsåtgärderna.
styrelsen måste samråda med andra berörda
samordningsgrupp
tuell myndighetsgemensam

kan härvid

vara av väroch uppgifter för en såatt definiera funktion
mening bör dess uppdrag
Enligt kommitténs
dan samordningsgrupp.
metoder
för att ge statsmakterna
utarbeta
till uppgiften att
koncentreras
uppföljning
underlag för nationell
av smittskyddsett tillfredsställande
verksamheten
som syftar till att
samt initierandet
av utvecklingsarbete
huvudmän.
olika
mellan
samordning
och
öka samarbete
har
att vid sidan av Socialstyrelsen
Här bör också uppmärksammas
de. Det är dock angeläget

också

Smittskyddsinstitutet

skyddsarbetet.

Kommittén

SMI
vill

en central
här framhålla

roll

i det nationella

smitt-

av SMI:s roll
de råd och underlag för bedöm-

betydelsen

bl.a. genom
expertorgan
som nationellt
ning av vidare insatser som institutet kan ge med grund i den epidemioi det internationella
och genom dess uppgifter
bevakningen
logiska
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mit i kommitténs
underlag.

29.4

Mål

Statskontoret

för

frågor
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att förändra

SMI:s

roll

har inte framkom-

smittskyddsverksamheten

påpekar

i sin rapport att den nuvarande smittskyddslagen
har karaktär av ren forfarandelag.
Den anger sålunda
inte några mål för smittskyddsverksamheten,
sig
på central, regiovare
nal eller lokal nivå. Detta minskar även möjligheterna
till en kvalitetsinriktad tillsyn.
i stor utsträckning

Kommittén
kontoret.

har i denna

Det

förslag

del kommit

samma

slutsats

som Stats-

utformat
ny smittskyddslag
som kommittén
målinriktad
ramlag,
vissa
förfarandeäven
av
om

har mera karaktär
bestämmelser
inte kan undvaras.

övergripande

till

till

målet

tas under Allmänna
säkra måluppfyllelse

för samhällets

riktlinjer

för

och kvalitet

Kommittén

har således i l § angett det
Även de regler
som uppfår sägas ha till syfte att
smittskyddet
i verksamheten.
De nämnda bestäm-

smittskydd.

melserna

Det kan dessutom finnas
avser alla aktörer inom smittskyddet.
anledning att utforma kompletterande
mål på både kort och lång sikt.
Detta gäller såväl på nationell
som på regional och lokal nivå. Denna
bör beaktas

aspekt

i det fortsatta

arbetet

med

den nationella

uppfölj-

ningen.
Klart
ökade

jämnare

utformade

mål och riktlinjer

för smittskyddsverksamheten

förutsättningar

för en enhetlig tillämpning
kvalitetsutveclding.
Som ovan nämnts

stöd för den statliga

ger
och en
vara ett
vill för sin

av regelverket
kan de också

tillsynen

Kommittén
av verksamheten.
får genomslag i alla
av att kvalitetsaspektema
delar av smittskyddsverksamheten,
En annan synoavsett huvudman.
nerligen viktig faktor gäller personalens
kompetens. Att smittskyddsläkaren måste besitta hög kompetens och erfarenhet
Men
är självklart.
del understryka

kompetenskraven
havare,

såsom

vikten

måste

personal

uppmärksammas
skall

också för andra befattnings-

sköta

smittspåming
eller personal
som
har
råd
i
hygienfrågor.
Kommittén
har
att
som
stannat för att kvalige
bör markeras genom en särskild bestämmeltets- och kompetenskraven

for smittskyddet.
se såsom en av de allmänna riktlinjerna
bestämmelse
kan bli till stöd för en kvalitetsinriktad
tillsyn.

Även

denna

A

Nationell
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styrning

och organisatoriska

frågor

Tillsyn

29.5

idag ger beatt statens tillsyn
och komi landsting
att påverka att verksamhet
gränsade möjligheter
och kvalitet. Den nuvarande
inriktning
muner har önskvärd omfattning,
vilken
utövas av en centralt plasmittskyddsverksamheten,
tillsynen av
Statskontoret
enligt
har
Socialstyrelsen,
cerad enhet hos
en mycket
aktuella
lösa
inriktad
på att
Den är dessutom mera
blygsam omfattning.
och kvalitetsnivåer.
lagefterlevnad
problem
än på att kontrollera
Statskontoret

konstaterar

i sin rapport

och att en
bör ökas kraftigt
anser att antalet inspektioner
Möjlagstiftningen.
kontroll
bör
strikt
mot
viss andel inspektioner
avse
föras
bör
Inspektionsprotokoll
bör utnyttjas.
ligheter till systemtillsyn
och analysebör sammanställas
och resultatet
av tillsynsverksamheten
Statskontoret

ras.
Statskontoret

förordar

som ovan framgått, att lagen kompletomfattning
inriktning,
om verksamhetens

vidare,

teras med vissa bestämmelser
och kvalitet.

delar uppfattningen

Kommittén
medel

för

att

öka

enhetlighet

att den statliga tillsynen
och kvalitetsmedvetande

är ett viktigt
inom

smitt-

då också måste utöva

att tillsynsmyndigheten
Det är självklart
mening, dvs. göra påpekanden om brister och i
i mera formell
sista hand utöva de befogenheter
ger att genomdriva
som lagstiftningen
skäl att hålla
därvid
finns
det
uppfattning
åtgärderna. Enligt kommitténs
dvs.
uppgifter som central förvaltningsmyndighet,
isär Socialstyrelsens
och rådgivning
samt utfárdande
av allmänna
bland annat samordning

skyddet.

tillsyn

med den egentliga
råd och föreskrifter,
tillsyn
anser därför att Socialstyrelsens

tillsynsfunktionen.

Kommittén

över smittskyddsverksamheten
över hälso- och sjukvården i stort,

med styrelsens tillsyn
Detta bör även
dvs. utövas genom styrelsens regionala tillsynsenheter.
minst
intensifierad
inte
tillsyn,
till
genom sammöjligheter
en
ge ökade
knyta tillGenom
infektionssjukvården.
att
över
ordning med tillsynen

bör samordnas

smittskyddet

till

vissa bestämmelser

i lagen 1998:531

om
på hälso- och sjukvårdens område får Socialstyrelsen
möjligheten
inklusive
att förbjuda viss verksamalla de befogenheter,
sjukvården.
och
hälsovid tillsyn över
het, som föreligger

synen över

yrkesverksamhet
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för

Huvudmannaskapet

smittskyddsläkarorganisationen

m.m.

Statskontoret

har i sin rapport redovisat att den nuvarande organisatiosmittskyddsläkama,
med landstingskommunalt
huvudmannanen
skap, i allt väsentligt
fungerar väl och att det från denna synpunkt inte
för

finns
har

anledning
efter

att överväga ett statligt huvudmannaskap.
Statskontoret
olika
genomgång
aspekter på huvudmannaskapsfrågan
av

stannat för att förorda ett fortsatt landstingskommunalt
huvudmannaskap. I andra hand förordar
Statskontoret
ett statligt huvudmannaskap
varvid verksamheten
läggs ut på entreprenad hos landstingen.
Kommittén
konstaterar
att det i och för sig finns principiella
skäl
för smittskyddsläkarorgasom kan tala för ett statligt huvudmannaskap
nisationen.
Ett mycket tungt sådant gäller rättssäkerhetsaspektema.
Ju
fler befogenheter
smittskyddsläkaren
har att fatta ingripande beslut mot
enskilda,

starkare

blir

kraven

på enhetlig

ligt

lagförslag
ansvar. I kommitténs
heter att besluta om tvångsåtgärder
skyddsläkaren

till

förvaltningsdomstol.

tillämpning

har emellertid
mot

enskilda

och på ett stat-

de flesta

flyttats

befogen-

från

smitt-

I det fall smittskyddsläkaren

har
främst i fråga om s.
tillfällig
isolering,
en sådan befogenhet,
skall hans beslut inom två dagar underställas
länsrätten.
Enligt kommitténs mening tillgodoser
denna reglering
de rättssäkerhetslcrav
som
rimligen kan ställas. Från denna synpunkt bör därför inte ett landstingskommunalt
huvudmannaskap
möta några avgörande hinder.
Ett annat principiellt
skäl som kan tala för ett statligt huvudmannakvar

skap för smittskyddsläkarorganisationen
är den omständigheten
att det
kan vara en svaghet att smittskyddsläkaren
är beroende av landstingets
prioriteringar
och resurstilldelning.
kommitténs
Enligt
förslag
ges
smittskyddsläkaren
bjuds

ett ökat ansvar för att bevaka bl.a. att enskilda erstöd som kan vara alternativ till isolering oberoende
av
skall också bevaka att sjukvårdshuvudSmittskyddsläkaren

vård eller

samtycke.

vidtar
erforderliga
männen
I båda dessa fall är det viktigt
oberoende
pekt

kan

Kommittén

åtgärder

infektioner.
mot vårdrelaterade
för smittskyddsläkaren
att ha en stark och
ställning i förhållande
till kommun och landsting. Denna askanske inte ensam motivera
huvudmannaskap.
ett statligt
vill

dock

understryka

under den komatt om lagförslaget
beredningen
kompletteras
med ökade befogenheter
för smittskyddsläkaren
enskilda eller gentemot kommun
gentemot
och
landsting
detta på nytt aktualiserar
frågan
eventuellt
huvudstatligt
om ett
mande

mannaskap.

Denna

fråga får i så fall

läget anser sig kommittén

utredas

inte ha underlag

i särskild

ordning.

I nuett

för annat än att föreslå

Nationell
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huvudmannaskap,

landstingskommunalt

fortsatt

rat väl.
Liksom

enligt

fortsättningen

i landstinget.

niseras

smittskyddslag

gällande

ha frihet

och förutsättningarna

styrning

och organisatoriska

hittills

vilket

bör landstingen

vidare

frågor

fungeäven i

skall orgaatt själva bestämma hur smittskyddet
lokala
behoven
olikhetema
de
till
i
Med hänsyn
ter det sig svårt att i detalj lagreglera hur organi-

beträffande
möjligse ut. De brister som idag föreligger
och
kostprestationerna
effektema
utvärdera
heterna att nämnare
av
landstingen
olika
de
jämföra
nadseffektiviteten
gör det vidare svårt att
bör utformas. Det bör här
och dra slutsatser rörande hur organisationen
skall

sationen

att organisationen
de mål samt de lcrav på kvalitet
förslag till en ny smittskyddslag.

skall

beaktas

dock

utformas

och kompetens

så att den kan uppfylla
som anges i kommitténs

på att
fråga rör kravet enligt nu gällande smittskyddslag
landstingsområde.
varje
inom
smittskyddsläkare
en
bör
också i fortsättningen
Kommittén
anser att även om huvudprincipen
landstingsvarje
inom
vara att det skall finnas en smittskyddsläkare
för landstingen
att
skäl för att dels öppna möjligheter
område föreligger
En särskild

det

skall

finnas

dels ge möjlighet
att inom ett
en smittskyddsläkare,
StatskonAv
smittskyddsläkare.
förordna
landstingsornråde
mer än en
hälften
i
framgår
att
av
torets utvärdering
av smittskyddsorganisationen
deltid med dessa uppgifter vararbetar smittskyddsläkarna
landstingen
samverka

om

således kombineras

vid smittskyddsläkartjänsten
kommitténs

Enligt
med

hänsyn

till

mening

bör smittskyddsläkarens

smittskyddsläkarens

med annan läkartj änst.
roll renodlas. Bl.a.

övervakande

och

myndighets-

att smittskyddsläkaren
som lämpligt
behandlande
läkare.
Det kan, bl.a. med
t.ex.
som
mindre landsting
för
svårt
dock
hänsyn till befolkningsunderlaget,
vara
Kommittén
för smittskyddsläkaren.
anser däratt inrätta en heltidstjänst
öppnas för landsför att det bör det vara en naturlig följd att möjlighet
Bestämmelser
tingen att samverka om en smittskyddsläkare.
som öpputföra
uppgifavtala
huvudmän
kommunala
att
att
for
om
nar möjlighet
invändning
Den
lagstiftning.
ter åt varandra finns numera också i annan
framstår

utövande

roll

samtidigt

kan arbeta

det inte

i sådant fall kan förlora något
som kan resas är att smittskyddsläkaren
kommittén
dock
inte vara någon
Detta
förankring.
lokala
sin
anser
av
kunna rekrymöjligheten
viktigare
är
att
Betydligt
invändning.
bärande
kan ägna sig
helhjärtat
med hög kompetens som
tera smittskyddsläkare
även i fortsättningen
Som ovan anförts skall landstingen
förutden
så
organisationen
utforma
att
passar landstingens
att
kons.k.
förordna
fritt
således
landstingen
att
står
t.ex.
Det
sättningar.
och
lokal
kännedom
eller motsvarande
taktläkare
som kan
som har
åt sin uppgift.

ha frihet

biträda

smittskyddsläkaren

när så erfordras.
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För de stora landstingen
torde förhållandena
vara de motsatta. Som
framgått av Statskontorets
utvärdering
är arbetsuppgifterna
bl.a. i storstadsregionema
så omfattande
att en smittskyddsläkare
inte är tillräcklig.
I dag har frågan praktiskt
lösts så att s.k. biträdande
smitt-

skyddsläkare

utsetts.

myndiganden

med

Dessa kan emellertid

stöd av nuvarande
framhållit
smittskyddsläkarföreningen

inte ges några formella
benågot som bl.a.

smittskyddslag,

vara en brist. Med hänsyn till
slås
landstingen
mot att
samman till större regioner torde
frågan vara än mer aktuell än tidigare. Kommittén
anser att dessa skäl
starkt talar for att landstingen
skall ha möjlighet
att inom smittskyddsmyndigheten
utse flera smittskyddsläkare
som på eget ansvar har att
utföra de uppgifter
dem
enligt
åligger
smittskyddslagen.
Hur arbesom

utvecklingen

tet organiseras

är upp till landstingen
att bestämma.
En närliggande
fråga gäller samverkan mellan
I detta avseende

mun.
att vinna.

gäller

Ett

område

finns

enligt

där sådan

förebyggandet

kommitténs

landsting

mening

viktiga

och komfördelar

samverkan

kan vara av stort värde
infektioner
och den hygieniska

av vårdrelaterade
har här en specialkompetens
Landstingen
som inte är
möjlig att upprätthålla
i kommunerna.
Samtidigt har kommunerna,
som
huvudmän
för den kommunala
sjukvården,
ett stort ansvar for att uppfylla dessa krav. Kommittén
vill understryka
vikten av att landsting och
kommuner
strävar efter att finna samverkansfonner
där kommunerna
kan få del av landstingens
och erfarenheter
kunskaper
på området.
verksamheten.

Detta bör kunna

29.7
Kommittén

ske utan särskild

Nationellt
vill

der kommitténs
gen inrättandet
kats att oklarhet

reglering.

smittskyddsanslag

slutligen

ta upp ett förslag som tidigare diskuterats
unoch som ånyo framförs av Statskontoret,
nämlismittskyddsanslag.
Det har ofta påpeav ett nationellt
ibland kan föreligga,
särskilt i inledningen
av en smittarbete

utredning,

skall bära kostnaderna
for provtagom vem som slutligen
och dylikt. Detta kan leda till att utredningen
försenas eller t.o.m.
inte sker i den omfattning
att provtagning
som vore önskvärd. En ytterligare aspekt är att det kan vara svårt för mindre kommuner
att ta kost-

ning

nadsansvaret

för mera omfattande
och provtagningar,
utredningar
trots
att de är angelägna. Den nya lagen kan visserligen
bidra till att klarare
och
ange vem som i varje särskilt fall har ansvaret for en utredning
därmed for kostnaderna.
Det kan dock inte helt undvikas att situationer

uppstår

när det är angeläget att snabbt genomföra
innan
provtagning
smittkällan
Svårighetema
för mindre kommuännu hunnit lokaliseras.
dessa oförutsedda
kostnader kvarstår också. Kommitner att finansiera

SOU 1999:51

Nationell

styrning

och organisatoriska

frågor

admianslag bör inrättas, lämpligen
tén anser därför att ett nationellt
omfattande
smitttill
kan
bidrag
varifrån
nistrerat
mera
ges
av SMI,
finner angelägna från epioch provtagningar
utredningar
som institutet
synpunkt. Detta bör på ett verksamt sätt kunna öka komdemiologisk
in aktivt med egna utredningsåtgärder
munernas benägenhet att
utredningar.
och mer effektiva
snabbare
till
bidra
därigenom

och
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aspekter på

Straffrättsliga

30

smittskyddet

vid
svårigheterna
av befintliga
tillämpningen

Något

30.1

om

bestämmelser
straffbestäm12.1 saknar svensk rätt en uttrycklig
från en
sjukdom
smittsam
spridande
melse som särskilt tar sikte på
av
emelkan
brottsbalken
i
flertal bestämmelser
person till en annan. Ett
HD har
vid uppsåtlig eller oaktsam smittspridning.
lertid bli tillämpliga
framkallanmisshandel,
bestämmelser
brottsbalkens
om grov
ansett att
de av fara för annan och spridande av smitta grovt brott kan tillämpas
vid sexuellt umeller riskerat att överföras
överförts
då hivinfektion
Som nämnts

i kapitel

sjukom vållande till lcroppsskada eller
kunna
har
död
till
vållande
ansetts
dom grovt
annans
brott
på nu aktuella
bestämmelser
Vid tillämpningen
tillämpas.
av befintliga
uppstått,
har emellertid
gärningar
en mängd tillämpningssvårigheter
Även
rådande
uppsåt, adekvans, samtycke och påföljd.
bl.a. beträffande
gänge.

Även

bestämmelserna

och grovt

selcretessbestämmelser

har här medfört

problem,

se vidare

nedan under

30.4.
innebär uppsåtsfrågan,
de ovan nämnda tillämpningsproblemen
haft, särskild svådvs. bedömningen
av vilken avsikt gärningsmannen
krävs att
righet. För att en person skall kunna dömas för misshandel
drabbas
skall
målsäganden
avsikt
för
haft
att
av
han med sitt handlande
Av

eller annat sådant tillstånd.
smärta, vanmakt
sjukdom,
kroppsskada,
krävs att gärningsmannen
Även då fråga är om försök till misshandel
brottet. När ett åtal för
haft den avsikt som krävs for det fullbordade
sjukdom blir det vansmittsam
överföring
sexuell
misshandel
gäller
av
fråga
i
uppsåtet som kommer
se kap. l2.4.l.
ligtvis det s.k. eventuella
Det eventuella
ningen
förutse
eller

vållar

uppsåtet

problem

skall

tillämpas

i hivfallen,

med stor försiktighet.

om ett visst samlag kommer
och eftersom gärningsmannens

Tillämp-

att
är omöjligt
överförs
smittan
leda
till
att
att
inte alls är att
avsikt vanligtvis

eftersom

det i princip
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utan blott

och bart att ha samlag. Som framgått
av
i kap. 12.4.1 kan det vara mycket komplicerat
att avgöra om en gärning skall anses ha begåtts med uppsåt eller
av oaktsamhet och hur bedömningen
utfaller
i det enskilda
fallet kan vara
svårförutsägbart och i det nännaste slumpmässigt.
Ett annat problem är kravet på att det skall kunna konstateras att just

refererade

HD-fall

den aktuella
för

gämingen

orsakat

smittoöverföring.

skall

sållas

inneburit

bort

Gärningar

från

att smitta
som

"inte

det straffrättsliga

en beaktansvärd

överförts

eller

är värda

området;

fara för smittoöverföring

inneburit

fara

att tas på allvar"

en handling som inte
skall inte medföra

ansvar.
Ytterligare

en svårighet kan utgöras av den befintliga bestämmelsen
till misshandel
Samtycke
medför normalt
om
sett inte att
kan befrias från ansvar, men samtycket
gärningsmannen
kan beaktas
vid bestämmandet
omständighet
som förmildrande
av gärningens

samtycke.

straffvärde

se 12.5: Reglerna

kan medföra problem i situationer
då en
hans
hivsmittad
och
att
är
varit
informerad
partner
person
om
faran att smittas, men ändock samtyckt till att ha sexuellt umgänge.
Trots att partnern varit villig att utsätta sig för fara att smittas kan den
känt till

smittade

inte undkomma

straffrättsligt
ansvar.
kan
det
förenat
med stora svårigheter att avovan
vara
göra om en gärning som inneburit
smitta
överförts eller kunnat överatt
föras begåtts av uppsåt eller oaktsamhet.
Hur en gärning rubriceras har
Som nämnts

emellertid

stor inverkan på straffmätningen.
kan
bli
aktuella är stor; straffskalomas
som
den skillnad
i straffvärde
som traditionellt
mellan

uppsåtligt

samhet.

begångna

Skillnaden

brott

Skillnaden
variationer

mellan

de straff

markerar

bl.a.

sett har ansetts föreligga
och sådana som har begåtts av oakt-

i straffskalorna

beror även på om smitta verkligen
eller om så inte skett samt om målsäganden hurmit avlida vid
för domstolsprövningen
omständigheter
fall
som i nu diskuterade

överförts
tiden

vanligtvis

ligger

utanför

gärningsmannens

kontroll.
För grov misshani lägst ett och högst tio år, medan
påföljden
för oaktsamhetsbrottet
till kroppsskada eller sjukvållande
dom, grovt brott är fängelse högst fyra år. Påföljden för framkallande
av fara för annan - då smitta inte överförts - är böter eller fängelse i
högst två år.
del är påföljden

exempelvis

fängelse

Strafrättsliga
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överväganden

30.2

aspekter på smittskyddet

angående behovet

av

åtgärder
i och för sig sådana fall
lagstiftning
sagts täcker befintlig
smitta
riskerar
eller
smittar
att
då en hivpositiv
annan genom oskyddat
knappast
reglerna framstår emellertid
sexuellt umgänge. De befintliga
och tillämpningen
är
vid denna typ av gärningar,
som ändamålsenliga
enligt
problemet
Det
är
svårigheter.
del
största
hel
med
förenad
en
förutsägbarheten
när det gäller hur
den bristande
mening
kommitténs
Som tidigare

Kommittén
anser däratt bedömas straffrättsligt.
erfordras för att åstadkomma
större enhetför att lagstiftningsåtgärder
därvid
kan
är
övervägas
åtgärd
En
förutsägbarhet.
ökad
lighet och
som
åstadkomma
söka
för
brott
befintliga
till
att
justering
av straffskalorna
Detta är
straffmätning.
för en mer likforrnig
ökade förutsättningar
viss gärning

kommer

bl.a. eftersom
inte tillräckligt,
Komsådan
justering.
efter
övriga tillämpningssvårigheter
en
framkalbrottet
variant
införa
mittén har även övervägt att
av
en grov
lande av fara för annan, men funnit att detta inte skulle lösa de här
Andra lösningar bör därför övervägas.
aktuella problemen.
och i vissa motiodoktrinen
i den juridiska
debatten,
I den allmänna

emellertid

enligt

kommitténs

uppfattning
kvarstår

möjligheten
att införa
jfr kap. 12.2 har diskuterats
ner till riksdagen
hivbrott
som en hivsmitett särskilt
som tar sikte på det riskbeteende
har övervägt möjligkan innebära. Kommittén
tads sexuella handlingar
Genom
straffstadgande.
ett sådant kan den
dylikt
införa
heten att
ett
underlåtenhet
och
att följa desskyldigheter
smittade t.ex. åläggas vissa
måste ankan föreskrivas
att en hivsmittad
sa kan straffas. Exempelvis
vända skyddsmedel vid sexuellt umgänge och före umgänget informera
sin partner om smittan, dess art och om hur smittan överförs. En dylik
fördelar. Rättsläget blir tämliregel kan medföra åtskilliga
straffrättslig
slipper ta ställenskilde, och domstolarna
gen enkelt att förstå för den
för att smitta skulle kunna överföras
genom ett
ning till sannolikheten
beträffande
detta. På
kunnat
inse
tilltalade
vad
den
och
visst beteende
bedömningen
underlätta
väsentligen
man således bl.a.
riktas mot
dock
kan
uppsåt. Ett antal invändningar
av den tilltalades
invändningen,
Den allvarligaste
införandet
enav ett särskilt hivbrott.
hivinfeksärskilda
utpekandet
det
uppfattning,
kommitténs
är
att
ligt
av
detta sätt skulle

och förkan befaras bidra till stigmatisering
tion i en straffbestämmelse
konsekvenser
i allmänhet och medföra negativa
domar mot hivsmittade
Man kan dessutom fråga sig varför en bestämför smittskyddsarbetet.
sjukdomelse av detta slag inte även skall omfatta andra smittsamma
enskilde.
En
for
den
konsekvenser
annan
mar med mycket allvarliga
kan anpassas
fråga gäller hur tillämpningen
av en sådan bestämmelse
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den medicinska

utvecklingen.
I framtiden
kan tänkas att upptäckten
kan leda till att hiv blir en kroniskav nya mediciner
dödlig
men
sjukdom
eller att infektionen
t.0.m. blir botbar. En straffbestämmelse
så som den gestaltar sig i dag kan
som enbart tar sikte på hivinfektion
på så sätt bli föråldrad,
ändock
leva kvar. Sammantaget finner
men
kommittén
att det ur många aspekter torde vara mindre lämpligt med ett
särskilt hivbrott,
och att en dylik straffbestämmelse
inte bör införas.
Mycket
talar i stället för att den straffrättsliga
frågan om överföring
problem som förekommer
av hiv inte bör ses isolerad. De straffrättsliga
i hivfallen
kan föreligga
även då det gäller överföring
eller fara för
överföring
I syfte att fånga upp flertalet nu
av andra farliga sjukdomar.
aktuella gärningar
och för att åstadkomma
ökad enhetlighet och förutsägbarhet

rättslig

att man bör överväga att införa en ny strafanser kommittén
bestämmelse
som tar sikte på sådana handlingar som orsakar fa-

ra för smittoöverföring
av vissa farliga sjukdomar.
skulle
således
inte
endast
omfatta hivinfektion
se

allvarliga

sjukdomar.

Bestämmelsen

torde

En dylik

utan även vissa andra

lämpligen

balkens

3 kap., som innehåller
övriga grundläggande
stämmelser vad gäller brott mot liv och hälsa.

30.3

Utformningen

av

en

ny

bestämmel-

placeras

i brotts-

straffrättsliga

be-

straffrättslig

bestämmelse
Som framgår

se s. 50 föreslår kommittén
av författningsförslaget
en
3
brottsbalken
kap.
8
§
vilken
enligt
den som uppsåtligen
eller av
ny
a
oaktsamhet
utsätter någon annan för fara att smittas av livshotande
sjukdom skall dömas för orsakande av smittfara till fängelse i högst fyskall vidare gälla att ansvar
ra år. Enligt den föreslagna bestämmelsen
inte

skall utdömas om den, mot vilken gämingen
begåtts, informerats
gämingsmannens
sjukdom och faran att smittas men ändock samom
tyckt till att utsätta sig för fara att smittas. Till grund för den föreslagna
utformningen
ligger främst följande överväganden.
En första fråga är vilka sjukdomar
den nya bestämmelsen
bör omfatta. Enligt kommitténs
mening bör det röra sig om ett mycket begränsat antal sjukdomar
sådana
art, nämligen
som är av särskilt allvarlig
Endast beträffande
dessa får det anses befogat att
som är livshotande.
ha en särskild straffrättslig
bestämmelse.
Vad gäller andra smittsamma
sjukdomar
får befintliga
bestämmelser
Att sjukdoanses tillräckliga.
innebär att de skall vara så svåra att de allmarna skall vara livshotande
mänt sett leder till döden. Döden kan inträffa tämligen omgående eller
först senare. En sjukdom
som generellt sett inte är dödlig, men som i
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kan vara livshotande
p.g.a. att den smittade innan
särskilt
för infeksjukdomen
svag och mottaglig
var
av
omfattas
får
sjukdomar
omfattas
inte. Vilka
tioner
avgöras
som
av
lqiterier.
stipulerade
Enligt
med ledning
domstolarna
av i lagtexten

det enskilda

fallet

han drabbades

forskning

och multifår för närvarande t.ex. hivinfektion
bestämmelsen.
Sjukdomar
omfattas
som idag
av
anses
medicinsk
emellertid
efter
ytterligare
kan
bestämmelsen
av
och bestämmelsen
skall då inte
inte längre vara livshotande,

tillämpas

på dessa.

kommitténs
resistent

bedömning

TBC

omfattas

smittar på skilda sätt anser kommittén
att
sådant
beter
på
den
så
sig
sätt
att annan
regeln
att
som
utsätts för fara att smittas skall sim/fas för detta. Vad som utgör straffbart beteende får avgöras i varje enskilt fall, men någon typ av aktiv
riskhandling eller underlåtenhet
som innebär någon form av otillåtet
Eftersom

olika

sjukdomar

bör utformas

måste alltid

tagande

fara för

innebär

typiskt

krävas.

En särskild

smittoöverföring

fråga är om beteenden
skall straffbeläggas

som rent
eller om
i det enskil-

som medför att fara föreligger
kan medföra en
Ett val av det första alternativet
Å
andra
sidan kan det
handlingar.
likartade
bedömning
av
mer enhetlig
någon
konkret
inneburit
inte
ifrågasättas
som rent
om ett handlingssätt
Kommittén
finner att överväganfara för smittoöverföring
är straffvärt.
endast sådana handlingssätt
skall

da fallet

de skäl talar
därför

enbart

straffas.

för det senare
bör övervägas

fara för smittoöverföring

synsättet,

och att straffrättsliga

för sådana handlingssätt

förelegat

i det enskilda

sanktioner

som inneburit

att

fallet.

vilken grad av personligt
övervägt
ansvar
Eftersom
bestämmelsen.
den
straff
enligt
bör
medföra
man vill
nya
som
torde
straffskala
med
sammanhållen
bestämmelse
ha en specialinriktad
oaktoch
omfattar
både
uppsåt
det emellertid
att denna
vara lämpligast
Kommittén

har vidare

bör därför göras tämligen vid. Vad gäller förutsättbrott skall ha begåtts bör inte krävas att
att uppsåtligt
Det bör i stället
avsikt
haft
för
att smitta målsäganden.
gärningsmannen
haft
han
uppsåt till att fara för
räcka med att man kan konstatera
att
dvs. att han insett att hans handlande inneförelegat,
smittoöverföring
samhet.

Straffskalan
för

ningarna

Bestämmelfara för att smitta skulle kunna komma att överföras.
fall
har probidag
de
där
många
fånga
härigenom
man
av
upp
sen kan
Vad
eventuella
uppsåtet.
lem vid bedömningen
som skall
av det s.k.
får bedömas i varje enskilt fall. Hänsyn
anses vara oaktsamt handlande

burit

får

domen

liksom

kunskaper
bl.a. tas till gärningsmannens
om sjukoch råd han fått av sin läkare. Har alla
upplysningar
vidtagits men smitta ändock överförts
försiktighetsåtgärder
idag

och vilka

erforderliga

Ett
inte anses oaktsamt och är därmed inte straffbart.
mening är om
i den föreslagna bestämmelsens
på oaktsamhet
omfattad sexuellt överen person som är bärare av en av bestämmelsen

kan beteendet

exempel
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underlåter

att se till att kondom kommer till användning
vid samlag. Kravet på oaktsamhet
omfattar
även vad gärningsmannen
känt till eller bort känna till om att han själv är smittad av sjukdomen.
Detta

är ingen utvidgning
området jämfört
med vad
av det straffbara
gäller
måste
ha
fått
idag.
En
inte
sin sjukdom fastställd gesom
person
nom en läkares diagnos för att kunna ställas till ansvar då han begått en
gärning som medfört att smitta överförts eller riskerat att överföras. Det
räcker

med

misstänka

har haft anledning
att han på goda grunder verkligen
att
han
smittad.
Grund
för
dylik
misstanke
kan t.ex. föreär
att

ligga

om allmänt kända och tydliga symptom på sjukdomen uppträtt eller om personen vet att han varit i en sådan situation där en konkret fara
för smittoöverforing
förelegat t.ex. om han haft oskyddat samlag med

Den som befunnit
en person han känt till varit smittad av hivinfektion.
sig i en sådan situation
att han haft grundad anledning att anta att han
kan ha smittats kan således inte undgå ansvar för egna efterföljande
genom att underlåta att kontrollera
om han smittats eller ej.
bestämmelser
skall
det
dömas
för olika brott berobefintliga

gärningar

Enligt

ende på om smitta överförts eller
av fara för annan samt beroende
tiden

för den rättsliga

den hunnit

prövningen

t.ex.

misshandel

eller framkallande

på om målsäganden hunnit avlida vid
eller alltjämt är i livet har målsägan-

kan t.ex. dömas för vållande till annans död. Om
överförts
och om den smittade
smitta verkligen
hunnit avlida innan
rättegången slutförts är dock vanligen omständigheter
som står utanför
avlida

gärningsmannens

kontroll.

ningen

är emellertid,
hur brottet rubriceras.
utdömas
den avlidit

befintliga

straff

som nämnts
Ansvar enligt

vilket

skall

som kan komma ifråga för gär30.1, till stor del beroende av
den nya bestämmelsen
skall kunna

under

oavsett om smitta överförts
vid tiden för den rättsliga

Dessa faktorer
cering,

Vilket

eller ej, och oavsett om målsäganeller alltjämt är i livet.
prövningen

således fortsättningsvis

skapar större förutsägbarhet

inte påverka
och utgör

brottets

en skillnad

rubrimot nu

bestämmelser.

Påpekas bör emellertid

princiatt man enligt allmänna straffrättsliga
vid
straffet
för
brott
bl.a.
bestämningen
skall beakta den skaett
per
av
da, kränkning
eller fara som gärningen inneburit
brottsbalken 29 kap.
l §. Detta innebär att man trots en enhetlig rubricering
inte helt kan

undgå att ta hänsyn till ovan nämnda faktorer vid utrnätningen
av straffet. Detta får dock ske inom ramen för den för brottet fastställda straffskalan. Vidare kan det bli aktuellt att döma även för annat brott t.ex.
vållande

till annans död, brottsbalken
3 kap. 7 §.
särskilt
problem
från en
är hur man skall se på ett samtycke
osmittad
för
fara
sig
smittas.
Detta problem aktualiseras
att utsätta
att
skäl främst då det gäller sjukdomar
av naturliga
som kan överföras
sexuellt.
Som ovan nämnts innebär brottsbalkens
nuvarande
bestämEtt

SOU 1999:51

Strafrättsliga

melser

kan

befria

Inget

torde

inte

samtycke

att ett

situationer.
ansvar i dylika
bestämmelse
om samtyckes

aspekter på smittskyddet

från

gärningsmannen
emellertid

straff-

hindra

att en säri en ny straffbestämmelse.
Inför övervägandet
av vilken betydelse ett samtycke bör ha i detta samsyfte som ligger bakom att
beaktas vilket
måste emellertid
manhang
inverkan

införs

fara för överföring
handlingar
av smitta.
som medför
man bestraffar
Ändamålet
från att smittas,
kan vara att skydda den enskilde individen
från att smittan sprids i allt vidare cirklar.
eller att skydda allmänheten
av dessa synsätt.
en kombination
skall skydda allmänheten
av att en straffbestämmelse
ning vore att båda parter - både den smittade och den
inte kondom
ett ansvar för att så inte sker. Används
sådan situation
kan synas följdriktigt
att båda parter
båda parter
påföljd känner
föremål
för straffrättslig
Sannolikt

använder

der.

någon
skulle

Detta

från

smittsprid-

osmittade
vid

skall
till

-

har

samlag

i en
kunna bli

smittan

men
sådant att förutsättning
går sönföreligger,
ens om kondomen
föra alltför
mening,
enligt kommitténs

under hela akten är beteendet

kondom

för att straffa

följd

En logisk

syftet

utgör

knappast

emellertid,

är den osmittade
att anse som den mest
Ur ett individperspektiv
bör även ha till syfte att
och straffbestämmelsen
utsatte i situationen,
den
osmittade partnern inte
således
att
skydda denne. Kommittén
anser

långt.

framstår det som
ansvar. Samtidigt
smittad
dennes
partner varit
orimligt
att utkräva ansvar av en
person om
informerad
men ändock beslutat sig för att utsätta sig
om smittrisken
därför utbör bestämmelsen
uppfattning
för denna. Enligt kommitténs
fall

i något

skall

ställas

kunna

till

så att inte heller den smittade kan ställas till ansvar i dessa fall.
En ny straffbestämmelse
av nu angivet slag kan bidra till en ökad
vid bedömningen
enhetlighet
av likartade gärningar av den typ som nu
formas

är ifråga.
torde

Att

helt

dock

inte

omständigheterna

kunna

tillämpnings-

undvika

möjligt;

vara
i det enskilda

fallet.

hänsyn

och tolkningsproblem
alltid

måste

De tolknings-

tas

till

och tillämpnings-

till del
måste därför även fortsättningsvis
som kan uppkomma
bestämden
lösas i praxis. Kommittén
att
är även medveten
nya
om
melsen kan ge upphov till bevisproblem,
t.ex. vad gäller frågan om

frågor

eller

samtycke

lämnats

förelegat

har åklagaren

åklagaren

skall

tvingas

inte. När gärningsmannen

att samtycke
fallet. Men för att

hävdar

att bevisa att så inte varit
detta påstående krävs,
motbevisa

enligt

allmän-

kan anses
principer,
att invändningen
om samtycke
na straffrättsliga
torde
vidaSamma
bevisproblem
och inte helt ogrundad.
som trovärdig
bestämföreligga
även vid tillämpningen
av befintliga
re i huvudsak
melser
ningar,
varit

gäratt särskilt allvarliga
om samtycke. Slutligen bör framhållas
offer
eller
avsikt
haft
för
smitta
sitt
där
gärningsmannen
att
t.ex.
kommer
för om så sker, även fortsättningsvis
uppenbart likgiltig
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enligt brottsbalkens
att bedömas
dråp, grov misshandel
m.m.

30.4

nuvarande

vid

Sekretessfrågor
som

Nuvarande

rör

överföring

bestämmelser

bestämmelser

utredning
av

av

mord,

om

brott

smitta

i sekretesslagen

1980:100

begränsar

en
att få tillgång till t.ex. joumalanteckningar
om en
eller andra personliga
förhållanden.
hälsotillstånd
Huvudre-

åklagares

möjligheter

misstänkts

geln är att sekretess gäller
för dylika uppgifter.

tjänst

inom

hälso-

Sekretessen

och sjukvård

samt inom socialvid misstanke
visserligen

bryts

lindrigare
straff än fängelse i
om brott för vilket det inte är föreskrivet
två år, eller om misstanken
gäller vissa brott som begåtts mot någon
av smitta rubriceras emelsom är under 18 år. Brott som rör överföring
lertid

idag

vanligtvis

eller

sjukdom

brott

är föreskrivet

eller

som grov
framkallande

misshandel,

vållande

till

kroppsskada

av fara för annan; för samtliga dessa
straffminimum
än fängelse i två år. Detta

ett lägre
enligt befintlig
i övervälagstiftning
att sekretessgenombrott
eller risk för
antalet fall inte sker vid brott som rör överföring

innebär

gande

av smittsam sjukdom.
Sekretessen för den enskildes

överföring
gällande

inom

hälso-

personliga

och sjukvården

förhållanden

och inom

gör sig starkt
socialtjänsten.
Detta inte

för att den enskilde skall kunna känna förtroende
sin läkare eller socialtjänsteman
och våga vända sig till

minst
olika

och

frågor

bekymmer.

Enligt

hälso-y

och

och respekt

för

denne med sina

sjukvårdslagen

en god hälso- och sjukvård särskilt bygga på respekt
för patientens
och integritet.
självbestämmande
Det betonas bl.a. att
vård och behandling
skall utformas
så långt som möjligt
och genomskall

1982:763

föras

i samråd

den enskilde

joumalanteckningar
skulle

kunna

skäl är det av stor vikt för
kan få del av
utan hans samtycke
hans
hälsotillstånd.
Om
utomstående
m.m. som rör
skulle detta bl.a. kuninsyn i enskilds sjukjoumaler

med patienten.
att utomstående
full

Av naturliga
inte

na leda till att vissa personer skulle avstå från att söka hjälp från sjukvården. Rör det sig om en person som bär på en smittsam sjukdom är
det naturligtvis
från att söka
viktigt
mycket
att denne inte avskräcks
vård, både för den sjuke själv och för hans omgivning.
Likaså är det

angeläget

att hjälpsökande

inte

avhåller

sig från

att uppsöka

social-

tjänsten.
I mål som rör överföring
för
av smittsam sjukdom är det emellertid
skull
och
betydelse
utredningens
åklagare kan få del av
att polis
av stor
beträffande
konstaterats
uppgifter
när den misstänkte
vara smittad,
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vilken

information

givits

honom

aspekter på smittskyddet

han fått av sin läkare, vilka råd som
om sjukdomen
sekretessbestämmelser
Nuvarande
innebär i princip,

m.m.
endast kan
brottsutredning
nämnts,
att en fullständig
som tidigare
till att sekretessen efterges.
samtycker
genomföras
om den enskilde
för åtal endast föreligger
Detta kan i vissa fall innebära att förutsättning
om sådant samtycke ges.
mellan intresset
Avvägningen

och
brottsbekämpning
av en effektiv
intresset av vårdsekretess
är ingen enkel fråga. Efter övervägande
anser
emellertid
kommittén
att starka skäl talar för att sekretessen inom sjukinte får drivas så långt att den riskerar att leda till
vård och socialtjänst
fall som
i de allvarliga
brottsutredningar
eller felaktiga
ofullständiga
av ett korrekt beslutsunderlag
de aktuella gärningarna
väger mycket

här är i fråga.
domstolar
till

hänsyn

Intresset

vid

målsäganden

den enskilde

straffbestämmelserna

allmänhet

som
skydda. Vidare är det otillfredsställande
olika beroende på om den misstänkte

för åklagare

och

tungt, såväl med
med
till den större
hänsyn
som
i ett vidare perspektiv
avser att
att resultatet av åtal kan bli helt

efterger

sekretessen

eller inte; till

den missdel kan detta även bero på hur utredaren väljer att rubricera
därför
ändras,
sekretesslagen
föreslår
Kommittén
tänkta gämingen.
att
eller personal vid socialinte hindrar vårdpersonal
så att sekretessen
att lämna de uppgifter som behövs till åklagare och polis då det
misstanke
om att en person begått sådan gärning som innesjukdom enligt
burit att han utsatt annan för risk att smittas av allvarlig
föreslagna
den av kommittén
se 30.3 ovan.
nya straffbestämmelsen
eller försök
Detta skall också gälla om fråga är om grov misshandel

tjänsten

föreligger

eller försök till överföring
av
som begåtts genom överföring
den nya straffbestämmelsen.
i
sjukdom
sådan smittsam
som avses
Däremot berörs inte brotten vållande till kroppsskada eller sjukdom el-

därtill,

forav fara för annan. En följd av den föreslagna
kommer
förändringar
blir att motsvarande
i sekretesslagen
möjligheten
att ställa frågor till vittnen under rätteatt gälla beträffande
gång samt vad gäller företeende av skriftlig handling inför domstol.

ler

framkallande

ändringen

30.5

Lagen

1988:

Som

framgått
1473

om

HIV-smitta

beträffande

1988:

1473

av kap. 12.10
om undersökning

finns

enligt

beträffande

undersökning
i brottmål

rättegångsbalken
HIV-smitta

och lagen

i brottmål

möj-

då
sjukdom
att i vissa fall tvångstesta
en person för smittsam
Vidare
föreslår
kommitbrottslig
gärning.
denne misstänks ha begått en

lighet

tén att smittskyddslagen

skall

innehålla

regler

som medger

tvångsun-
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dersökning,

då en person med fog kan misstänkas
bära på en allmänsjukdom och då ovissheten
så
är fallet medför påom
risk för att andra människor
kan smittas se kap. 26.

farlig

smittsam

taglig

Polismyndigheten
kommitténs

i Stockholms

diarienummer

3/96,

län har i skrivelse
framfört

viss kritik

till
mot

kommittén,
de befintliga

bestämmelserna

Polismyndigheten
har bl.a. pekat
om tvångstestning.
beträffande
på att lagen om undersökning
HIV-smitta
i brottmål
endast
kan tillämpas
och inte vid andra smittsamma
vid hivinfektion
sjukdoför undersökning
och att en förutsättning
enligt lagen är att den
önskar
undersökt
misstänkt
för brott. Vidaskäligen
är
person som man

mar

re har påpekats att det vid de brott polisen riskerar utsättas för i sin
någon konkret omstäntjänst enligt lagen krävs att det skall föreligga
dighet som tyder på att den misstänkte
är smittad. Polismyndigheten
för den som inom ramen för sin
menar att det bör finnas en möjlighet
från den som är fiihetsberövad
tjänstgöring
utsätts för smittrisk
att efter
och att det därvid inte bör krägenomförd,
begäran få en provtagning
som tyder på att den frihetsberöva-

vas några särskilda omständigheter
de är smittad av hivinfektion.

inte på kommittén
att mera generellt överväga regvid
misstanke
brottslig gärning. Med anledprovtagning
om
om
Stockholm
anfört har kommittén
emeli
polismyndigheten
vad
av

Det ankommer
lema
ning
lertid

för provtagning

om förutsättningarna
beträffande
hivsmitta

övervägt

undersökning

i brottmål

enligt

lagen

är ändamålsenliga

om
eller

bör ske för att stärka skyddet för dem som i sitt
om någon utvidgning
arbete kan utsättas för särskild risk att smittas av allvarliga
sjukdomar.
arbete
fall
i
polisens
många
Kommittén
är av utsatt
är medveten om att
natur

i sin yrkesutövning
och att den enskilde polismannen
där det är svårt att skydda sig mot smittrisk.

tas i situationer

yrkesgrupper,
smittrisk

exempelvis

kan emellertid
utsättas för
de
krav
i
regeringsformen
av
som
skall få utsättas för påtvingade kroppsliga

sjukvårdspersonal,

i sitt arbete. Med beaktande

ingrepp

för att medborgarna
se kap. 12.10, anser kommittén

karaktär

eller

uppställs

kan försätÄven andra

inte att polisarbetets
utsatta
för en polisman
att avvakta
resultatet av en undersökning
skäl för
av honom själv utgör tillräckliga
beträffande
till provtagning
hivinfektion
på
att utvidga möjligheterna
den påfrestning

den misstänkte.
att ompröva

Om situationen

detta kommitténs

det innebär

ändras bör det dock inte vara uteslutet
Ett skäl för detta skul-

ställningstagande.

behandvara att det visas att snabbt insatt förebyggande
ling av personer som utsatts för smitta klart minskar risken för smittoUnder senare år har antiviral
förebyggande
behandling
överföring.
git.ex. kunna

vits till

bl.a.

sjukvårdspersonal

tidigare

rapporter

Nyligen

publicerades

hade

detta

i samband
tveksam

dock resultat

med hivsmittotillbud.

effekt

från studier

eller

ingen

effekt

Enligt
alls.

som talar för att angiven
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profylax

tycks

av effekten
kommittén

ha viss skyddande

karaktär.

aspekter på smittskyddet

Med hänsyn

till

Osäkerheten

behandling
som kan ges idag,
av den förebyggande
emellertid
att förekomsten
av detta inte för närvarande

anser
utgör

skäl att utvidga möjligheterna
till provtagning.
Däremot anser kommitÄven vad
tén att skäl saknas att endast låta lagen omfatta hivinfektion.
hivinfektion
sjukdomar
kan det vara
gäller andra svåra smittsamma
än
vid brottslig
gärning att få reda
av vikt för den som utsatts för smittrisk
på om gärningsmannen
är smittad. Att utvidga lagen till att omfatta alla
smittsamma
s.k. allmänfarliga
sjukdomar se kap. 23 skulle emellertid
stannar istället vid att föreslå att vissa allvarliga sjukdomar som kan överföras genom att målsäganden kommer i
blod bör omfattas av lagen. Härmed avkontakt med gämingsmannens
förutom
hivinfektion
även hepatit B och C. Även ifråga om dessa
ses
kan det ta avsevärd tid för målsäganden att få veta om han
sjukdomar
föra alltför

själv

långt.

är smittad.

lagen
framgår

Kommittén

av den föreslagna
rubriceras
på så sätt

En konsekvens

fortsättningsvis

bör

att lagen omfattar

fler smittsamma

förändringen

blir

att

att det av rubriken
sjukdomar än hivinfektion.
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Genom

lagen 1987:375

liknande

verksamheter

bastuklubbarna

om förbud mot
bastuklubbslagen,

och andra

som trädde i kraft
och andra liknande verksamheter.

de s.k. bastuklubbama

förbjöds

s.k. bastuklubbar

1987,

Syf-

Bakgrunpå klubbarna.
var att motverka hivspridning
från
bl.a.
i vilken
Socialstyrelsen,
den till lagen utgjordes
av en rapport
vid de aktuella klubbarna
innebar en
konstaterades
att verksamheten
tet med förbudet

risk

for

se kap. 11.1. I sina direktiv har
av hivinfektion
Kommittén
har därvid
ålagts att utvärdera bastuklubbslagen.
med
analysera
lagen,
enlighet
i
uppgift
hand sett som sin
att
om
spridning

kommittén
i första

sitt syfte,

ökat skydd mot smitta

leder till

av vissa samhällsfarliga

sjuk-

domar.
anordnande
eller samav tillställningar
underlätta
sexuellt
mellan
bemankomster
umgänge
som är ägnade att
besökare och
sig på homosexuella
sökare. Både klubbar
som inriktar
omfattas av lagen. De klubbar
sådana som riktar sig till heterosexuella

förbjuder

Bastuklubbslagen

har emellertid

som funnits
homosexuella
tiska

uppgifter

Dylika

män. Som påpekats
om hur många som hivsmittats

sig till
statis-

vid besök på bastuklubb.

vare sig för tiden före eller för tiden efter förbuDe studier där hivsmittade
personer tillfrågats
om

finns

uppgifter

dets ikraftträdande.

smittvägar

fall vänt
majoriteten
i kap. 11.3 saknas tillgängliga

i den absoluta

innehåller

inte heller

någon sådan information.

Av kontakter

i Stockholmsområdet
se
som tagits med några av sjukhusklinikerna
kap. 11.3 framgår visserligen
att det på Venhälsan
som är en mottagmän inte bedöms vara ovanligt
ning särskilt för horno- och bisexuella
för att hivtesta
sig därför att de haft anonyma
kommer
att personer
eller liknande. Endast ett fåtal smittasexuella kontakter
på videoklubb
de personer har dock uppgett sådana kontakter
som eventuell smittkäldet
la. På övriga tillfrågade
kliniker
ovanligt
att en patient uppger
anses
för
sexuella
kontakter
motiv
eller som eventuell
testning
som
anonyma
smittkälla.
Till

skillnad

från Sverige

har Finland,

Norge

och Danmark

inte nå-

och sådana klubbar förekommer
också i
got förbud mot bastuklubbar,
dessa länder. I Danmark
har det kunnat konstateras
det
att
trots inforoch tillhandahållande
mation om smittrisken
av kondomer
m.m. fortfa-

15 19-0619
Smittskydd
delA
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rande förekommer

oskyddat

sexuellt
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på klubbarna.
Om någon
Även
emellertid
inte
till.
i Norge
man
har man uppfattningen
oskyddat sexuellt umgänge
att det förekommer
och man menar att där finns en smittrisk;
på klubbarna
man bedömer
dock att klubbverksamheten
inte spelar någon central roll i hivepidemins

eftersom

utveckling

andra platser.

umgänge

sker där känner

smittspridning

I Finland

på
samma sorts beteende även förekommer
finns endast ett fåtal klubbar och egentlig kän-

på dessa idag saknas.
om verksamheten
har ända sedan sin tillkomst
Förbudet mot bastuklubbar

nedom

omdiskuterat.
risken

Vissa

varit mycket

har hävdat
Andra

på klubbarna.

att förbudet bör bibehållas
g.a. smittkritiserat
har kraftigt
har
lagen. Kritikerna

sitt syfte, då det på klubbarna
att förbudet motverkar
ges
beteende genom infonnaunika förutsättningar
att påverka människors
tion om säkert sexuellt beteende, testning och samtalsterapi
samt ge-

bl.a. framhållit

Det har även anförts att lmminalinom tillhandahållande
av kondomer.
män i stället tvingas träffas på platseringen medfört att homosexuella
och allmänna toaletter där de löper större
ser såsom parker, badanstalter
risk att utsättas för våld. Vidare har man menat att lagen, trots att den i
beteende, i praktiken
och för sig både gäller hetero- och homosexuellt
då anonyma sexuella
är diskriminerande
len förekommer
bland homosexuella.

kontakter

till

allra

största

de-

för att den är svår att tillämpa.
mellan tillåhar framförts
Från polismyndigheten
att gränsdragningen
verksamhet
är svår att göra, eftersom lagens förarbeten
ten och otillåten
har även kritiserats

Bastuklubbslagen

konkreta uttalanden. Praxis ger inte alla gångtillräckligt
och ännu
fåtal
domar på området har meddelats,
endast
ledning;
ett
er
har inte något fall prövats av Högsta domstolen.
Kommittén
har, som inledningsvis
nämnts, haft i uppgift att utvärdeinte innehåller

övriga uppDetta får med hänsyn till kommitténs
ra bastuklubbslagen.
drag förstås så att det är fråga om att utvärdera lagen utifrån ett smittinte på kommittén
Det ankommer
skyddsperspektiv.
att anlägga moraliska aspekter eller att värdera lagen från andra synpunkter
än sådana
till smittskyddet.
En central
som har anknytning
haft någon inverkan på hivepidemin.
klubbslagen

fråga är då om bastuSyftet med verksam-

att utöva anonymt sexuellt umgänge med tillfår i och för sig anses vara sådant att man svårligen
älva inrättfrån den smittrisk
som kan föreligga. Miljön på

heten på bastuklubbama,

fälliga

kontakter,

kan bortse

ningarna
umgänge
även

också ett högriskbeteende,
beteende
med okända. Motsvarande

underlättar

på andra

möjlighet

ställen

att ingripa

enligt

om den typ av bastuklubbar

på offentliga

dvs. oskyddat
förekommer

dock

i dag

m.m. - där
saknas. Det förefaller
bastuklubbslagen
som
som fanns vid lagens tillkomst
nu försvim-

i parker,

toaletter

sexuellt
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fortfarande

nit, men det finns sannolikt
verksamhet
förekommer.
Mot

videoklubbar

bastuklubbama

på vilka

liknande

om smittspridning
av de uppgifter
m.m. som komi bastuatt tillgå får det anses oklart i vad mån förbudet
några konkreta
haft den åsyftade effekten på hivepidemin;

bakgrund

mittén

haft

klubbslagen
knappast

på epidemins
förlopp
att lagen haft någon inverkan
härtill
saknas,
kommitténs
enligt
Med
hänsyn
finna.
att

fattning,

grund

för

belägg

för att hävda

står

uppär
att ett totalförbud
mot bastuklubbama
vill dock kraftigt understryka
Kommittén

av smittskyddsskäl.
avskaffande
totalförbudets
inte får ses som ett tecken på att den på
att
från smittskyddssynpunkt.
klubbama
utövade verksamheten
är riskfri

motiverat

Vid

oskyddat

umgänge med en partner man inte känner närmaHivinfektion
för smittoöverfciring.
risk
är alltjämt
en
en
sjukdom för vilken ingen bot finns. Det kan inallvarlig

sexuellt

re finns alltid
utomordentligt

av sexuellt överförbara
Av dessa skäl anser kommittén
att
måste utfonnas
inte kan lämnas helt öppen. Lagstiftningen
i ett enskilt fall
till ingripande om förhållandena
ger möjlighet
konkret
risk
för
smittspridning.
att det kan antas föreligga
att nya allvarliga
kan dyka upp i framtiden.

te heller

uteslutas

sjukdomar

regleringen
så att den
är sådana

varianter

finns inte stöd för ingripande mot bastuklubbama
I princip
om fråbrottsbalken
eller
enligt
brott
ingripande
liknande
inte
är
p.g.a.
om
ga
Ordningslagstiftning
än enligt bastuklubbslagen.
enligt annan befintlig
bestämmelser
vad
vid allgäller
visserligen
lagen innehåller
om
som
tillställningar,
och offentliga
männa sammankomster
men i nonnalfallet
varken betraktas som
som sker vid bastuklubbama
tillställning
eller som offentlig
enligt lagens nuvid klubbarna
kan dock verksamheten
undantagsvis

kan den verksamhet

sammankomst

allmän

lydelse

varande

är då
arrangemanget
av den grundlagsskyddade mötesfriheten;
lagändring
sammankomst.
Någon
allmän
typ
att betrakta
av
som en
vid missförhållanden
på
ingripanden
krävs således för att möjliggöra
omfattas

bastuklubbar

i det enskilda

fallet.

diskuteras.
formen för ett ingripande kan olika alternativ
för klubbarna,
vilket skulär att skapa ett tillståndssystem
att i det enskilda fallet framtvinga
en sådan förändring
ge möjlighet
från
Lössmittskyddssynpunkt.
kan
godtas
att denna
av verksamheten
till nuvarande
bastuldubbslag.
redan i förarbetena
ningen övervägdes
Vad

gäller

En möjlighet

För erhållande
fande

lokalemas

skulle vissa villkor
uppställas,
av tillstånd
information,
tillhandahållande
utforrrming,
inte uppfylls

tvingas

verksamheten

bl.a. beträfav kondoatt upphöra.

mer m.m. Om villkoren
i förarbetena till bastuklubbslagen,
I likhet med vad som framfördes
anförenad
med
betydande
modell
dylik
dock
kommittén
är
att
en
ser

svårigheter.

Redan

utformningen

av villkoren

innebär

problem.

Det
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också en risk för att ett tillstånd kan uppfattas som en garanti mot
Kommittén
kan därför inte ställa sig bakom en sådan modell.

smittrisk.

Kommittén

istället

en lösning som inte kräver särskilt tillbastuklubbsverksamhet,
av
men som ger myndigatt ingripa i ett enskilt fall om konkreta missförhålInförandet
av en ny, särskild lag med sådana bestäm-

förordar

stånd för anordnande
heterna

möjlighet

landen

föreligger.

melser

bör emellertid

undvikas.

i en
av bastuklubbarna
och
fördomar
homomot
av
Vid undvikande
av en särskild lag ligger ett par
till hands. En variant är att inta bestämmelser
om
bidra

egen lag kan befaras
sexuella i allmänhet.
alternativ

närmast

i smittskyddslagen.

bastuklubbar
för

grunden

till

tydligt

regleringen

Behandlandet

utpekande

På så sätt kan den epidemiologiska
Det finns dock lagtekniska

betonas.

skulle innebära att
Lösningen
mot en dylik konstruktion.
bestämmelser
behöva
införa
antal
skulle
i
smittskyddslagen
ett
om
man
till upplösning
och tillsyn, möjlighet
organisation
av sammankomster,

invändningar

skulle bli
m.m. Bestämmelserna
för en lag vars
och i många delar helt främmande
tämligen omfattande
Denna lösning kan därför
uppgift är att reglera samhällets smittskydd.
Ett alternativ
är att reginte anses lämplig.
som ter sig mer tilltalande
i sammanhanget

befogenheter

polisens

i 0rdav bestämmelserna
genom en komplettering
Ordningslagens
1993:1617.
mest centrala delar innehåller

lera bastuklubbarna

ningslagen

till

bestämmelser
sammankomster
marknader,

upprätthållande
offentliga

och

av ordning
tillställningar

och säkerhet
såsom

m.m. Bastuklubbama
enligt rådande bestämmelser

danstillställningar

vid allmänna

demonstrationer,
är i och för sig-

framgått ovan
som huvudregel vatillställsammankomster
eller
offentliga
allmänna
sig
att
re
anse som
klubbarna
främmande
är
ningar. Det kan därför förefalla
en
som om
vilket

företeelse
I likhet

jämfört

med

med de offentliga

regleras i ordningslagen.
som i övrigt
bastuklubbarna
får emellertid
tillställningama

vad

förekommer
i ordningslagen
Dessutom
anses vara av nöjeskaraktär.
och om
föreställningar
pomografiska
förbud
bestämmelser
mot
om
sammankomster
och
inte får
tillställningar
föreskriva
möjlighet
att
att
hållas inom visst område för att motverka epidemi. Med hänsyn härtill
bör

även

bastuklubbarna

kunna

regleras

i nämnda

lag, utan att detta

Kommittén
anser att en lämplig lösning
som alltför avvikande.
bastuklubbarna
med offentliga
tillställjämställa
är att i ordningslagen
kontrolleras
med
i huvudsak
kan bastuklubbarna
ningar.
Härigenom
framstår

redan gällande regelsystetillställningama
hjälp av det för de offentliga
sådan
modell
finns inte.
hinder
principiella
Några
mot
met.
en
bastuklubbama
med
tillställningar
offentliga
Ett jämställande
av
att de regler som gäller för offentliga
fande upplösning
och förbud, blir tillämpliga

medför

bär t.ex. att en bastuklubb

kan upplösas

tillställningar,

bl.a. beträf-

på klubbarna.

Detta inne-

om det där förekommer

något

De s.k. bastuklubbarna
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eller dobbleri eller om verksom strider mot lag t.ex. narkotikahandel
exempelvis
eller fara för de närvarande
oordning
samheten medför
kan dock endast ske om mindre ingripanUpplösning
p.g.a. smittrisk.
Vidare medför nu diskuterad
otillräckliga.
de åtgärder visat sig vara
tillställningar
reglering
att bestämmelserna
om anmälan av offentliga
Bestämmelserna
innebär
bastuklubbarna.
beträffande
skall tillämpas
Anmälan
anmälas
till
polisen.
bastuklubb
måste
bl.a. att anordnande
av
dentiden för tillställningen,
uppgifter
skall innehålla
om anordnaren,
utformning
samt de åtgärder ifråga om ordnas art och huvudsakliga
ning och säkerhet som anordnaren
avser vidta. Som tidigare nämnts
förekommer
undantagsvis
att det vid en bastuklubb
mötesfriheten.
verksamhet
som omfattas av den i grundlagen skyddade
kan då vara att betrakta som en allmän sammankomst
Arrangemanget
vad som skall gälla får avgöras
tillställning;
och inte som en offentlig

kan

det tänkas

i varje enskilt fall. Sanav verksamheten
en helhetsbedömning
nolikt är detta dock mer ett teoretiskt än praktiskt problem. Skulle verkskall ordningssamheten vara att betrakta som en allmän sammankomst
utifrån

I vissa fall har allmänna
sammanom sådana tillämpas.
verkskulle
Men
tillställningar.
offentliga
skydd
starkare
än
komster ett
närvarande
hotade
innebära
att
samheten vid en allmän sammankomst
sjukdom, torde emellertid
även denna
des att smittas av en allvarlig

lagens

regler

kunna

upplösas

36.7.

och förbjudas

se

Vidare författningskommentaren,

kap.
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32

Uppgiftsskyldighet

32.1

Allmänna

sekretess

och

utgångspunkter

1988/89:5,
påpekade
prop.
framträder
inte sällan
departementschefen
att det i smittskyddsarbetet
det
å ena sidan smittgäller
finns
när
de intressemotsättningar
som

smittskyddslag,

gällande

till

I motiven

behov av tämligen detaljerade uppgifter
skyddsmyndigheternas
av ofta
enskildes
den
andra
sidan
och
å
individer
enskilda
känslig natur om
departementsEnligt
integritet.
intresse av att värna sin personliga
chefen

smittskydd
ett effektivt
säkerhet i myndigheternas

förutsatte

för och känner

hänseende

i detta

utsättningen

torde

att de smittade har förtroende
föråtgärder. Den viktigaste
vara den sekretess
berör denna verk-

henne

enligt

eller som direkt
som gäller i smittskyddsarbetet
framhöll
till informationsutbyte
samhet. När det gällde möjligheterna
måste vara att en uppgift får
departementschefen
att utgångspunkten
lämnas

endast

då det är nödvändigt

för smittskyddsarbetet.

bär att endast sådana uppgifter som är relevanta
får lämnas och endast till den som oundgängligen
Bestämmelserna
sin verksamhet.
om utlämnande

Detta

inne-

för smittskyddsarbetet
behöver
fick

i

uppgifterna

emellertid

enligt

starkt försvåras.
att smittskyddet
bör
gälla
även fortsättningsKommittén
anser att dessa grundsatser
sekretessbrytande
innehåller
flera
smittskyddslag
Vis. Nuvarande
skall
smittskyddsläkaren
bl.a.
syfte
införts
i
bestämmelser
att
som
så restriktivt

henne inte utformas

till

tillgång

för

honom

är nuvarande

fattning

nödvändiga
bestämmelser

uppgifter.
i huvudsak

Enligt

kommitténs

nödvändiga

uppoch också

infonnationsuttill nödvändigt
att ge goda möjligheter
smittskyddslagstiftbeaktande av de förändringar
av
dock en särföreslår. Några frågor föranleder
ningen som kommittén
Frågor
avsnitt.
följande
och tas därför upp särskilt i
skild diskussion
förfarandet,
såsom som lämsom rör sekretessen vid det straffrättsliga
då
i brottmål
uppgifter vid förundersökning
nande av sekretessbelagda
behandlas
i
30.4.
kap.
smitta,
sprida
misstänks
någon
i april
skall uppmärksammas
att regeringen
I det här sammanhanget

tillräckliga

för

byte,

även

med

1998

har utfärdat

direktiv

för en särskild

kommitté

med uppdrag

att

456
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bl.a. göra en allmän översyn av sekretesslagen.
Kommittén
är dock äningår i uppdraget frågor om bl.a. förutnu inte tillsatt. Enligt direktiven
för att öka uppgiftslämnandet
mellan myndigheter
och beändra
bestämmelsen
i
kap.
14
2 §
att
av

sättningarna
hovet

fjärde

av och möjligheterna
stycket sekretesslagen

dens möjligheter
i brottmål.

att till polis m.fl.
berörs

I detta uppdrag

för smittskyddet.

skall

bl.a. hälso-

lämna uppgifter

och sjukvår-

vid förundersökning

således även frågor

bestämmelser

Allmänna
av

rörande

som är av intresse
i de delar som avser den allmänna översyenligt direktiven
vara avslutat senast den

Uppdraget

nen av sekretesslagen
l maj 2001.

32.2

SekIL

om

utlämnande

uppgifter

finns särskilda bestämmelser
smittskyddslag
om utlämnande
och
berörda
m.fl.
smittskyddsläkare
myndigheter
mellan
uppgifter
av
effektivt
så
smittskyddsarbete
till
möjliggöra
syftar
ett
att
som
som
12 § andra stycket. Enligt 8 § smitt8 § respektive
möjligt;
nämligen

I gällande

och ta del
har smittskyddsläkaren
rätt att få upplysningar
kommunala
nämnder
för
det
objektinhos
handlingar
som ansvarar
av
riktade smittskyddet
och hos läkare och andra som är verksamma
inom

skyddslagen

hälsolande

läkare.

arbetet

till

uppgifter

andra smittskyddsläkare

bestämmelser

Dessa

och bör enligt

har å sin sida skyldighet

Smittskyddsläkaren

och sjukvården.

i vissa fall lämna

kommittén

att

och till behand-

har stor betydelse för smittskyddsbibehållas
smittäven i en förändrad

skyddslag.

i samband
med
Uppgiftslämnande
utredning hos Smittskyddsläkaren

32.3

får enligt

Smittskyddsläkaren
för att bevaka

som behövs
ning skall kunna

gång till
lämna

komma

stånd krävs

som behövs
till bl.a.
uppgifter

hälso-

och sjukvården.

har smittskyddsläkaren

digheter

till

den information

nödvändiga

vård inom

förslag

kommitténs

att den smittade får tillgång
för att minska smittspridningen.

beträffande

ett uttryckligt
ansvar
det stöd eller den vård

För att nödvändig
utredfår
tillsmittskyddsläkaren
att
och att Smittskyddsläkaren
kan

socialnämnd

Enligt

av regeringen

och

29 § i gällande

rätt att få uppgifter
vissa

till

ansvariga

för

smittskyddslag

från bl.a. nu nämnda mynsamhällsfarliga

föreskrivna

Uppgiftsskyldighet
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bestämmelse
bör finnas även i den nya laEn motsvarande
för smittskyddsläkaren
kommittén
att
rätten
Emellertid
att
anser
gen.
vilför
sjukdomar
smittsamma
samtliga
omfatta
bör
inhämta uppgifter
oberoende av samtycke kan komma i fråga, dvs. allmänfarka isolering

sjukdomar.

Beträffande
samtliga dessa föreligger
ett
sjukdomar.
skäl
finns
inte
vidtas
det
åtgärder
att
smittskyddsintresse
att
av
skall ha
begränsningar
att göra ytterligare
av när smittskyddsläkaren
bör
erinras
Det
om att denrätt att få uppgifter från andra myndigheter.
med antalet
är mycket begränsad i jämförelse
av sjukdomar

liga smittsamma
sådant

na grupp
samhällsfarliga

bör

Vidare

sjukdomar i nu gällande lag.
ha en uttrycklig
smittskyddsläkaren

som är nödvändiga
eller
vård, behandling

uppgifter
derlig

rätt att lämna de
skall
kunna få erforenskilde
för att den
annat stöd. Visserligen torde smittskydds-

att lämna ut sådana uppredan nu i många fall vara oförhindrad
eller
socialnämnd
vårdansvariga enligt hälso- och sjukgifter till bl.a.
kan anses vara till förmån
vårdslagen, i varje fall när uppgiftslämnandet

läkaren

för den enskilde.
lertid

För att undanröja

att lämna

rätten

uppgifter

tveksamheter

eventuella

uttryckligen

framgå

bör emel-

i den rättsliga

reg-

leringen.
skål att utvidga möjliganser däremot inte att det finns
mellan smittskyddsläkaren
heterna till ett mer fritt informationsutbyte
Enligt vad komföreslagits.
vad
än
myndigheter
andra
och
som ovan
hålls mellan
konferenser
särskilda
t.ex. att
mittén erfarit förekommer
Kommittén

smittskyddsläkare,

behandlande

läkare,

socialtjänst,

polismyndigheter

bl.a. vem som skall ha det huåtgärder. Sekretesslagen
ger ytterst
vudsaldiga
ansvaret för behövliga
ärenden,
individuella
tillfällen
vid
sådana
ta
till
få möjligheter
att
upp
uppfattkommitténs
Enligt
till
detta.
samtycker
om inte den enskilde
ning bör ingen ändring ske på denna punkt.

m.fl.,

vid vilka

frågor

behandlas

rörande

i
skall smittskyddsläkaren
i gällande smittskyddslag
hivpolismyndighet
Socialnämnd
och
bl.a.
om en
vissa fall underrätta
positiv inte har följt eller misstänks inte ha följt för honom eller henne
har härefter
Underrättade
myndigheter
förhållningsregler.
meddelade

Enligt

skyldighet

30-31

att anmäla

förhållanden

som tyder

på att förhållningsreg-

lema inte följs.
Bestämmelsen

att kontrollera
Enligt vad kommittén

heter

betydelse

möjligför att förbättra smittskyddsläkarens
att de smittade följer erhållna förhållningsregler.
dock haft en liten
erfarit synes bestämmelserna

infördes

i praktiken.

Såvitt

framgått

har

återrapportering

använts

och främst tillgripits
när det gäller prostimycket begränsad omfattning
tuerade. Det finns därför skäl att ifrågasätta
om denna underrättelseÄven rent principiella
skäl kan anföras mot
bör bibehållas.
skyldighet

i
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att t.ex. socialnämnden
härigenom
smittskyddet
vilket kan ha negativ

får en övervakningsfunktion
inom
inverkan på förtroendet
mellan klienten och handläggande
socialtjänsteman.
I de allra flesta fall torde
möjligheterna
till infonnationsutbyte
enligt ovan föreslagna bestämmelEmellertid
ser vara tillräckliga.
tioner då dessa bestämmelser

kan det undantagsvis
förekomma
situainte ger smittskyddsläkaren
erforderliga
möjligheter
att utreda huruvida en smittad, som anmälts av sin behandlande läkare, utsätter andra för smittrisk.
Skäl föreligger därför att ålägdäribland socialnämnden,
ga vissa myndigheter,
skylen tidsbegränsad
dighet att anmäla förhållanden
tyder
på
smittad
inte
vidtar
de
att
som
en
åtgärder som krävs för att skydda andra mot smitta. Denna möjlighet
får dock endast användas då det är nödvändigt
för smittskyddsläkarens

utredning
sekvens

rörande

behovet

av insatser för en enskild smittad. I konövriga bedömningar
av uppgiftsskyldigheterskyldighet omfatta samtliga allmänfarliga
smittsamma

med kommitténs

na bör nu berörd
sjukdomar.

32.4

Uppgiftslämnande
personer

som

kriminalvårdsanstalt

avseende

intagits

smittade

på
eller

inrättning

för

tvångsvård
Enligt

gällande reglering
finns vissa sekretessbrytande
bestämmelser
då en smittad person
som syftar till att minska risken för smittspridning
befinner
sig på kriminalvårdsanstalt
eller inrättning
för tvångsvård.
Så
skall behandlande
läkare enligt 32 § i gällande smittskyddslag
underrätta läkare
anstalt

tagits

vid kriminalvårdssom ansvarar för hälso- och sjukvården
för tvångsvård
inrättning
då en patient med hivinfektion inpå anstalten eller vårdinrättningen.
Vidare har hälso- och sjukeller

vårdspersonal

LVM-

hem

under-

vid bl.a. kriminalvårdsanstalt,
som är verksamma
och s.k. särskilda
ungdomshem
skyldighet att i vissa fall

vid anstalten respektive
den som förestår hemmet
styresmannen
har
intagen
samhällsfarlig
att
sjukdom
37 § lagen 1974:203
om
en
en
kriminalvård
i
anstalt,
4
§
lagen
1976:371
om
om behandlingen
av
häktade och anhållna m.fl., 26 a § lagen 1988:870
om vård av missbrukare i vissa fall LVM,
12 § 3 st lagen l990:52
med särskilda
rätta

bestämmelser

och 19 § lagen 1998:603
om vård av unga LVU
om
verkställighet
sluten
ungdomsvård.
Bestämmelserna
infördes med
av
hänsyn till bl.a. att den behandlande läkaren har begränsade möjligheter
att kontrollera
att den smittade följer förhållningsreglema
då han eller
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Med hänsyn till att särskilda åtgärder kan
hon är tvångsomhändertagen.
inom anstalten eller vårdsmittspridning
för
riskerna
krävas för minska
behållas.
bestämmelser
Som påpekats i
bör motsvarande
inrättningen
får det anses föreligga ett särskilt
1995/96:23
prop.
förarbeten
för tvångsomhändertagande
föremål
blivit
för
att personer som
ansvar
sjuksmittsamma
allvarliga
smittas
inte skall utsättas för risk att
av
sjuksmittsamma
allmänfarliga
bör omfatta
domar. Bestämmelserna

tidigare

domar.

Enligt

skall den ansvarige

smittskyddslag

32 § i gällande

läkaren

vid

den behand-

underrätta

vårdinrättningen

eller
finner
han
att den intagne smittade inte kan tas om
om
I praktiken
kan förhindras.
hand på ett sådant sätt att smittspridning
inte
läkaren
behandlande
den
sådana
dock
att
förhållandena
torde
vara
smittskyddsläkaren.
till
anmälan
formell
kan vidta andra åtgärder än en

kriminalvårdsanstalten
lande

Enligt

läkaren

att den ansvadet som mer ändamålsenligt
då problem med smittsmittskyddsläkaren
direkt kontaktar
Med
hänsyn härtill bör
vårdinrättningen.
eller
vid anstalten

kommittén

rige läkaren
risk uppstår

det uttryckligen
skall underrätta
Hälso-

och

framstår

anges

i lagen

att den ansvarige

i sådant

läkaren

fall

smittskyddsläkaren.

sjukvårdspersonalens
enligt

upplysningsskyldighet

bestämmelserna

i LVM

och

LVU

är något
och för

mera långtgående
enligt 37 § lcriminalvårdslaverkställighet
av sluten ungdomsvård än
för
skall föreståndaren
de först nämnda bestämmelserna
gen. Enligt
vården i princip alltid underrättas med undantag för sådana situationer
Underrättelsedå det står klart att det inte finns risk för smittspridning.
endast om underrättelse
för de olika
Motiven
behövs med hänsyn till faran for smittspridning.
att de som vårdas enligt
är enligt prop. 1995/96:23
formuleringama
missbrukshar allvarliga
utsträckning
mycket
i
stor
LVU eller LVM
sjukdomar.
smittsamma
spridning
ökar risken för
vilket
av
problem

skyldighet

enligt

lcriminalvårdslagen

föreligger

klientel med sådant
även inom kriminalvården
eller med sådana psykiska eller sociala störningar
missbruk
allvarlig
Enligt kommitténs
smittspridning.
en ökad risk för
som kan medföra
uppgiftsskyldigheten
anledning
att
någon
mening finns det därför inte
annorlunda
utformas
än vad
bestämmelse
enligt kriminalvårdslagens

Emellertid

förekommer

Till detta kommer
att aktuell underrätLVM.
som gäller enligt bl.a.
sjukdomar vilket
smittsamma
telseskyldighet
rör synnerligen allvarliga
regel bör få känlcriminalvårdsanstalten
i
vid
talar för att styresmannen
Motsvarande
nedom om att en intagen är smittad av sådan sjukdom.
enligt lagen 1976:371
om bebör även gälla uppgiftsskyldigheten
m.fl.
handlingen
av häktade och anhållna

459
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Nu berörda
skilda

bestämmelser

har tillkommit
mot bakgrund
råder
vid tvångsomhändertaganden.
som
inte heller att de utlämnande
uppgifterna

förhållanden

lärrmandet

innebär

är skyddade
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eftersom

sekretess

av de särUppgiftsinte längre

råder vid samtliga

nu berörda verksamheter. Här bör också uppmärksammas
det
att
även vid andra verksamheter kan finnas behov av att föreståndare
eller personal underrättas om
att någon

bär på en smittsam
sjukdom.
som vistas vid verksamheten
anser dock att det skulle föra för långt att ytterligare
öppna
möjligheterna
att lämna ut sekretesskyddade uppgifter.
Kommittén

32.5

Sekretessen

32.5.1

Något

Beslut

enligt

om

i smittskyddsmål

den rättsliga

smittskyddslagen

regleringen

omfattas

som huvudregel
av sekretess
görs dock i 7 kap. 2 § 2 p för beslut
åtgärd, utom då det är fråga om sådana
som angår frihetsberövande
smittsamma
sjukdomar
som anges i 1.3 bilagan till smittskyddslagen
dvs. gonorré, hivinfektion,
klamydia, syfilis och ulcus molle.
för beslut som angår frihetsberövande
Undantaget
åtgärd innebär

enligt

7 kap. l § SelcrL. Undantag

således

gäller

att beslutet är offentligt.
vid andra beslut om vård

enligt

LVM,

LVU

I sekretesslagen
sekretess

Motsvarande
eller

och vid psykiatrisk
finns

hos domstolar.

undantag

omhändertagande

sekretess

tvångsvård.

vidare

i 12 kap. särskilda

Dessa

bestämmelser

förvaltningsdomstolamas

från

utan samtycke

bestämmelser

om
är tillämpliga
även på
mål och ärenden
enligt

handläggning
av
smittskyddslagen.
Av bestämmelserna
följer att om en domstol i sin
verksamhet
rättsskipande
från annan myndighet erhåller en uppgift som
är sekretessbelagd där, gäller selcretessen också hos domstolen
12 kap.
l §. Sekretess vid domstol
för en uppgift upphör dock om uppgiften
vid offentlig
förebringas
förhandling
varmed
menas att uppgiften
faktiskt åberopats eller föredragits vid förhandlingen.
F örvaltningsdomstolar

har emellertid

en relativt
stängda dörrar, vilket

vitt

gående möjlighet
att hålla förhandinnebär att förhandlingen
inte är offentlig. Enligt 16 § förvaltningsprocesslagen
får rätten förordna
1971:291
skall hållas inom stängda dörrar om det kan antas
om att förhandling
kommer att förebringas uppgift för vilken sekreatt vid förhandlingen
gäller.
Om förhandlingen
tess
hålls inom stängda dörrar bibehålls
sekling inom

retessen för uppgifter som har förebringats vid förhandlingen
12 kap. 3
§ SekrL.
För fortsatt
sekretess krävs dock att domstolen,
när målet
avslutas, förordnar
sekretessen
skall
bestå.
Om en uppgift tas in i
att
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dom eller beslut upphör normalt all sekretess för den uppunder förutsättning
att sekkan dock
4 §. Domstolen
kap.
giften 12
uppgifsekretessbelägga
även
uppgiftför
gäller
en
retess fortfarande
Om
kan i princip inte sekretessbeläggas.
Domslutet
ter i domskälen.
domstolen
i 7 kap. 2 § saknar
omfattas
beslutet
av undantagsregeln
uppgifter som ingår i domen
de
sekretessbelägga
också möjlighet
att
domstolens

eller beslutet.
innebär
i 7 kap. 2 § om vissa besluts offentlighet
blir
beslutet
således att de uppgifter som framgår av själva domen eller
i målet
övriga uppgifter som finns tillgängliga
Beträffande
offentliga.
skall
bestå.
sekretessen
förordna att
kan domstolen

Undantagsreglema

Kommitténs

32.52

överväganden

åtgärder som regleras i 7 kap. 2 §
till
rättssäkerhetsintresset
av möjlighet
SekrL har motiverats
av att
till
låg
insyn i dessa mål gör sig starkt gällande. I den promemoria som
ansågs det särskilt betydelgrund för propositionen
om sekretesslagen
åtgärder inte skulle kunna fattas i
sefullt att beslut om frihetsberövande
sig till denna syn och ansåg det
anslöt
Departementschefen
hemlighet.
när det gällde tvångsangeläget att slå vakt om offentlighetsintressena
1979/80:2 s. 164.
mässiga omhändertaganden
av enskilda prop.
motsvarande
sätt
på
som nu skall sekretessen
Kommittén
anser att
enligt smittskyddslagen
beslut
gälla
inte
inom hälso- och sjukvården
bör motkommittén
Enligt
åtgärd.
frihetsberövande
om beslutet angår
som kan
även gälla sådana föreskrifter
offentlighetsregel
svarande
för

De undantag

meddelas
riga
lande

i stället

beslut
varför

frihetsberövande

för isolering

oberoende

av samtycke. Beträffande
däremot inte lika starkt

gäl-

de beslut

som

gör sig offentlighetsintressena
från sekretess bör begränsas
undantaget

nu nänmts.
En särskild

till

öv-

skall gälla beslut
fråga är dock om sekretess fortfarande
till
sjukdomar
sådana
vid
som anges i 1.3 bilagan
om frihetsberövande
komenligt
konstateras
först
att
Här kan
nu gällande smittskyddslag.
vidmitténs förslag har antalet sjukdomar för vilka tvångsåtgärder kan
de sjukdomar som omfattas av bilaga
tas starkt begränsats. Beträffande
hivinfektion
endast
det
är
som idag kan hän1.3 till smittskyddslagen
Vidare har nästan
sjukdomarna.
smittsamma
föras till de allmänfarliga
åtgärd vid
frihetsberövande
angått
samtliga mål enligt smittskyddslagen
därför till sådana beslut som
koncentreras
Diskussionen
hivinfektion.
berör hivinfektion.
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Enligt

kommittén
talar rättssäkerhetsskälen
starkt för att även beslut
frihetsberövande
som rör
bör vara offentliga.
av hivpositiva
Med hänsyn till att ett frihetsberövande
utgör ett allvarligt
ingrepp i den enskildes personliga
frihet är det, som ovan anförts,
av stor vikt att sådana
beslut kan bli föremål
för offentlig
insyn och kontroll.
Den enskildes
rättssäkerhetskrav
infektion

torde

än vid

andra

därvid

inte vara mindre
sjukdomar.

smittsamma

framträdande
Med

vid hiv-

beaktande

av att
det i ett flertal isoleringsfall
varit fråga om fleråriga ñihetsberövanden
har, enligt kommitténs
uppfattning,
kravet på offentlig
insyn gjort sig
särskilt starkt gällande. Enligt kommitténs
förslag har tiden för isole-

ring

oberoende

av samtycke begränsats så att isolering kan äga rum i
högst sex månader. Även om en tidsgräns sålunda införts
med hänsyn till det ingrepp åtgärden utgör för den
anser kommittén,
enskilde,
inte att denna ändring minskar
intresset
till
av möjlighet
offentlig insyn i dessa mål.

sammanlagt

Kommittén

har

vidare i flera sammanhang
betonat vikten
av en
hivinfektion
och framhållit
syn på
att man bör sträva mot en
likartad behandling i lagstiftningen
och andra allvarliga
av hivinfektion
smittsamma
sjukdomar.
Det framstår också som svårt att motivera
att
görs mellan nu aktuella frihetsberövanden
en åtskillnad
och frihetsberöförändrad

vanden

vid t.ex. psykisk sjukdom eller sådant missbruk
som motiverar
tvångsvård enligt LVM.
Uppgifterna
i dessa mål torde i flera fall
vara
likartade med de uppgifter
i ett mål om isolering vid
som framkommer
hivinfektion.
Här bör också beaktas

att motsvarande

mål

som rör en person som överfört
uppgifter
rörande
person. Identiska

sekretessbelagda
domen

i domen

sekretess

inte gäller i brotthivinfektion
till annan
av
kan
således
person
vara
men inte i den offentliga

smitta

samma
i smittskyddsmålet

i brottmålet.

Motsvarande
förhållande
gäller beträffande
en hivperson som är eller har varit aktuell för tvångsvård enligt annan
lagstiftning respektive beslut om isolering enligt smittskyddslagen.
Mot dessa argument
får vägas den stora betydelse hälso- och sjuk-

positiv

vårdssekretessen

sjukvården.
fördomar

har för den enskildes

Som kommittén

påpekat

förtroende

för kontakterna

i kap. 22 förekommer

med

fortfarande

och obefogad

rädsla inför hivinfektion,
även om allmänheoch syn på sjukdomen
har blivit mer nyanserade
och
Det finns därför skäl att beakta de negativa konsekvenser

tens kunskaper
realistiska.

som ett offentliggörande
t.ex. isolering oberoende
Kommittén
inte innebär
funnits

vill

uppgifter
i ett mål om
av integritetskänsliga
samtycke
kan
medföra
för
den
av
som berörs.
dock betona att undantaget beträffande
sekretess

att sekretessen

tillgängliga

i målet.

släpps beträffande
Domstolama

har

samtliga
relativt

uppgifter
stor

frihet

som
att

Uppgiftsskyldighet

SOU 1999:51

begränsa

vilka

uppgifter

som redovisas

i domen.
till

I princip

grund

och sekretess

är endast de
för domslutet

och resonemang
som ligger
kan sekretessen behållas. Oavsett de invändningar
gör sig
kommittén
att rättssäkerhetsaspektema
som påpekats ovan anser
vid
hivundantag
aktuellt
bort
för
att ta
så starkt gällande att skälen
fribeslut
därför
rör
föreslår
att
som
infektion
väger över. Kommittén
motsvarande
på
skall vara offentliga
vid hivinfektion
hetsberövande

omständigheter
nödvändiga.

I övrigt

sätt som andra beslut

om

frihetsberövanden.
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33

vid

smittskyddsåtgärder

behandling

eller

.

utgångspunkter

Allmänna

l

läkemedel

för

samt

smittskyddslagen

enligt
33. l

Vård

Vid undersökning,

Kostnadsfrihet

33.1

för

om kostnadsfrihet
vård och behandling som behövs
den enskilde är all undersökning,
kostnadsfri
sjukdom
vid en samhällsfarlig
smittskyddssynpunkt

Enligt

patienten

i smittskyddslagen

bestämmelser

gällande

inom

hälso-

landstingets

hos en privatpraktiserande
förutsättning
att läkaren

läkare
får

dock inte efterföljande

är kostnadsfri

enligt

ersättning

Kostnadsfriheten

LOL.

läkarvårdsersättning

och sjukvård.

vård och behandling

Även

för

undersökning

för den enskilde

lagen

från

under

1993:1651

i sistnämnda

om
fall omfattar

hos sådan läkare.

Vidare

är

sjukdom
vid samhällsfarlig
som behövs
Våroffentliga
inom
den
läkare
förskrivs
den
av
om
enligt
ersättning
får
den
och
privatläkare
eller
oavsett
den
senare
om
av
LOL eller ej.
inklusivård och behandling
huruvida undersökning,
Bedömningen

all

läkemedelsbehandling

kostnadsfri

oavsett

och därbehövs från smittskyddssynpunkt
ve läkemedelsbehandling
för den enskilde görs normalt av den enskilde läkamed är kostnadsfri
avgörandet ligger dock hos den som skall stå för
ren. Det slutgiltiga
kostnaden

ifråga,

dvs. landstinget
inklusive

och behandling

om det rör sig om undersökning,

läkemedel

inom

landstingets

hälso-

vård

och sjuk-

om läkaren får ersättning enligt
av privatläkare
Patienten saknar rätt att
l7.1.l.
kap.
fall
LOL samt staten i övriga
se
överklaga beslutet ifråga.
har kommittén
direktiven
att utgå från dagens system med
Enligt
för enskilda som konvård och behandling
undersökning,
kostnadsfri

vård eller undersökning

och sjukvården

taktar

hälso-

dom.

Kommittén

några

stora

har i sin utvärdering

principiella

sjukav en samhällsfarlig
till
inte heller funnit anledning

med anledning

förändringar

av nuvarande

bestämmelser

om
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kostnadsfrihet.
rörande

vid smittskyddsåtgärder

Emellertid

indelningen

föranleder

SOU 1999:51

kommitténs

förslag,

övriga

vissa förändringar
av sjukdomar,
material
rörande tillämpningen

na. Av kommitténs
stämmelser
har vidare

bl.a.

av bestämmelserbeav nuvarande

framkommit
föreatt gränsdragningssvårigheter
förekommer
mellan landstingen
att skillnader
vid bedömningen av bl.a. vilka läkemedel
som skall omfattas av kostnadsfriheten.
Detta föranleder
särskilda överväganden.

ligger

och

33. l

Kostnadsfrihet

vid

vård

undersökning,

och

behandling
Grunden

enligt

för kostnadsfrihet

nuvarande

vid

bestämmelser

undersökning,

vård

att dessa åtgärder

och behandling
behövs från

är

smitt-

får detta inte ges en för begränsad
skyddssynpunkt. Enligt förarbetena
Kostnadsfriheten
skall gälla samtliga åtgärder som kan leda
tolkning.
till

upphör, minskar eller hålls tillbaka.
Enligt komatt smittsamheten
mitténs mening bör detta synsätt även gälla fortsättningsvis.
Emellertid
bör detta komma klarare till uttryck i lagen varför kommittén
anser att

formuleringen

"ägnad att minska smittspridningen"
är mera lämplig.
vård och behandling som enligger att undersökning,
till att lindra sjukdomen
följdsom sådan eller eventuella
och andra komplikationer
inte bör omfattas.
Det skall här

I detta uttryck
bart

syftar

sjukdomar
dock

att vård och behandling
både för den enskildes eget hälsotillstånd

uppmärksammas

effekt

många

gånger

kan ha

och för smittspridning-

minskar
eller hålls
en. I den mån åtgärden medför att smittsamheten
tillbaka bör den emellertid
omfattas även om denna effekt är av mindre
art. Vidare ligger i kriteriet
en objektiv bedömning av åtgärden. Detta
innebär att patientens
avsikt med besöket är av underordnad
betydelse
liksom
i vad mån patienten
själv misstänker
att han eller hon bär på

sjukdomen.

Det

skall

huruvida

läkaren som i det enskilda fallet
är den behandlande
åtgärden kan anses vara ägnad att minska smittspridningen.
Om läkaren anser att det finns skäl för misstanke
om en
smittsam sjukdom som omfattas av kostnadsfriheten
skall patienten inte
avgöra

erlägga

patientavgift

oavsett

av vilken

anledning

han eller

hon uppsö-

ker läkaren.
De åtgärder

som omfattas är således undersökningar
m.m. som syfÄven
till
smittad
klarlägga
patienten
eller
tar
är
att
om
av sjukdomen
återbesök och behandling
omfatsom är motiverade
av smittskyddsskäl
tas. Det kan t.ex. vara fråga om kontroller
smittsamhet
av huruvida
fortfarande
eller besök som är motiverade
föreligger
av att man behöhur
klarar
följa
hantera
patienten
de praktiska råd och
ver
upp
av att

anvisningar

läkaren

skall

ge rörande

åtgärder

för att förhindra

smitt-

Ekonomiska
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förmåner

vid smittskyddsåtgärder

kan anses ha direkt betydelse för den fortsatta
bör inte åtgärder som endast har indirekt
Däremot
smittspridningen.
betydelse för smittspridning
som sådan omfattas. Detta gäller bl.a. såDessa åtgärder

spridning.

t.ex. i form av psykommitténs
Enligt
kologkontakt
meomfattas
ning torde det föra för långt att låta sådana åtgärder
av kostnadsfriheten
enligt smittskyddslagen.
sjukförslag till ändrad indelning
Kommitténs
av de smittsamma
den enskilde

dant stöd eller sådan hjälp

ändringar

också

föranleder

domarna

kan behöva

för sitt missbruk.

eller behandling

beträffande

vilka

smittsamma

vid undersökning,
sjukdomar
av kostnadsfriheten
som skall omfattas
mening finns inte anledning att
Enligt kommitténs
vård och behandling.
utan densjukdomar omfattas av kostnadsfiiheten
låta alla smittsamma
har ett starkt
där samhället
till sådana sjukdomar
na bör begränsas
fall
det
vidtas. I dessa
är
intresse av att smittskyddsåtgärder
av stor besnabbt söker läkare och tidigt f°ar behandling
tydelse att den enskilde
eller

Kommittén

för smittrisk.

utsätts

till

begränsas
samma
domarna

gärder

förhindra
att andra personer
skall
kostnadsfiiheten
därför
att
anser
sjukdomar och till andra smittsmittsamma

allmänfarliga

från samhällets sida att bekämpa sjukbehov av att särskilda åtföreligger
det
att
I förmedverka
i smittspåming.
respektive

där intresset

sjukdomar
ifråga

skall

hon

hur han eller

råd rörande

är så starkt

som t.ex. att bedriva
till de samhällsfarliga

sjukdomarna torde detta dock innebära
sjukdomar
utökning
marginell
som
av antalet smittsamma
en
kostnadsfriheten.
omfattas av
vård och
gälla för undersökning,
bör naturligtvis
Kostnadsfriheten
behandling
anser emelleregen regi. Kommittén
som ges i landstingets

hållande
endast

länär det gäller privat verksamma
LOL bör förändras. Oavsett om läläkarkontakt
inte är en väl fungerande
skäl.
vägande
och bör inte brytas utan

tid också att nuvarande begränsning
enligt
kare som erhåller ersättning
verksam

eller

karen

är privat

viktig

från smittskyddssynpunkt
bör kostnadsfriheten

Med hänsyn härtill

inte endast gälla undersökning,

utan även vård och behandling
som ges av privat verksamma
vården,
finansierade
offentligt
den
till
anslutna
de fall dessa är
med
landstingen.
håller ersättning enligt LOL eller har vårdavtal
fall har landstingen
emot

skulle

nadsfriheten

också möjlighet

det enligt
omfatta

kommitténs
andra privat

till kontroll

mening
verksamma

föra

läkare

i

dvs. erI dessa

Däröver kostnaderna.
för långt att låta kost-

läkare än som nu sagts.
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förmåner

l

Även

vid smittskyddsåtgärder

för

Kostnadsfrihet
beträffande

läkemedel

SOU 1999:51

läkemedel

gäller

enligt

nuvarande

bestämmelse

att
om läkemedlet behövs från smittskyddssynpunkt.
Kommittén
anser inte att det finns anledning att ändra
grunden för när ett läkemedel
skall vara kostsom smittskyddsåtgärd
nadsfritt
för patienten.
Läkemedel
skall således även i fortsättningen
för den smittade om läkemedlet
bedöms minska risvara kostnadsfria
dessa är kostnadsfria

ken

för

skall

för den enskilde

smittspridningen.

innefatta

samheten

vill

bedömning

en
Föreligger

smittspridningen.
läkemedlet

Kommittén

objektiv

vetenskapligt

för smittspridningen

har effekt

hos sjukdomen

eller

hämmar

här betona
läkemedlets

av
grundad
genom
tillväxten

att prövningen
inverkan

på

anledning

att tro att
att det minskar smitthos smittämnet
bör

läkemedlet

således vara kostnadsfritt.
Däremot skall läkemedel
som enbart har betydelse för behandling
sjukdomstillståndet
av
som sådant eller eventuella

och komplikationer

följdsjukdomar

vara undantagna

från

kostnadsfriheten.
Kommittén
anser, i likhet med vad som gäller i dag, att det i första
hand är den behandlande
läkaren som skall göra bedömningen
av huruvida läkemedlet
i det enskilda fallet bedöms minska risken för smitt-

spridning.

Detta

hänsyn till

de medicinska

är dock många

gånger en mycket svår fråga bl.a. med
som därvid måste göras och till

bedömningar

den snabba utveckling

De svårigsom äger rum på läkemedelsområdet.
heter som är förenade med sådana bedömningar
medför lätt att tillämpningen kommer
att variera mellan olika läkare, vilket också synes ha
fallet

varit

vill

Kommittén

i praxis.

här framhålla

att det, inte minst ur
viktigt att tillämpningen
blir enhetlig. Emellertid
bör inte frågan om vilka läkemedel
som skall
omfattas av kostnadsfriheten
regleras i lag. Enligt kommitténs
mening
utfärdar allmänna råd i
är det däremot av stor vikt att Socialstyrelsen
den enskilde

perspektiv,

patientens

är mycket

detta avseende.
for att omfattas av kostnadsfrivara att läkemedlet
ha förslcrivits
av läkare. Liksom i dag skall kostnadsfriheten
dock gälla oavsett vilken läkare som förskrivit
läkemedlet.
Kravet

bör vidare

heten skall

Med hänsyn

går nödvändig
ning

till

vikten

medicinsk

av att de enskilda smittade
för att förhindra
behandling

personerna undervidare smittsprid-

föreligger

enligt kommitténs
mening goda skäl för en generös tillkostnadsfriheten.
bör därför enligt komUtgångspunkten
av
mitténs
kostnadsfrihet
mening vara att patientens
för läkemedel
som
förskrivits
i princip
av läkare och som har inverkan på smittspridningen

lämpning

bör

omfatta

skyddslag.
kunna

samtliga
De krav

innebära

sjukdomar
på läkemedlet

en tillräcklig

som omfattas av förslaget till smittbör
som ställs enligt bestämmelsen

begränsning.

Det bör här också uppmärk-

Ekonomiska
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vid smittskyddsåtgärder

förmåner

sjukdomarna
förekommande
smittsamma
av
sammas att de vanligast
förslag är
enligt kommitténs
lindrigare
art, t.ex. förkylningssjukdomar,
Samtidigt
tillämpningsområde.
är
från smittskyddslagens
undantagna
önskvärd
kostleda
till
icke
detta
kan
kommittén
medveten
en
om att
för landstingen.

nadsutveckling

Kommittén

föreslår

föreskrifter
närmare
om
en skall kunna meddela
sjukdomar som skall omfattas av kostnadsfriheten.

därför

att regering-

vilka

smittsamma

Övriga frågor

33. l
Kommittén

har inte funnit

anledning

av förmånsberättigade.

kretsen

förändring
av
således gälla eneller misstänks vara

till någon principiell

Kostnadsfriheten

skall

som bär på en smittsam sjukdom
skall kostnadsfriheten
vara begränsad till den som är
Härutöver
enligt lagen 1962:381
om allmän försäkring.

dast de personer
smittade. Vidare

sjukförsäkrad

den som är berättigad till sjukvårdsi Sverige
förmåner
nr 1408/71 om
av EG-förordningen
egenföreanställda,
tillämpningen
av systemen for social trygghet när
flyttar inom gemenskapen. Beträftagare eller deras familjemedlemmar
ansökt
medborgare
som
fande utländska
om uppehållstillstånd
som

bör kostnadsfriheten

även omfatta
som en följd

1994:362
bestämmelser
i förordningen
m.m. finns särskilda
Även
smittskyddsskäl
om
m.m. för vissa utlänningar.
om vårdavgifter
starkt talar för att även utländska personer som vistas i landet på andra
enligt smittskyddslagen
vore en
grunder borde omfattas av förmånema
effekter
torde
ha
nyhet
principiell
betydande
sådan förändring
som
en

flyktingar

kan en sådan föri stort. Enligt kommittén
även för sjukvârdssystemet
ändring inte övervägas enbart med avseende på smittskyddsåtgärdema.
Beträffande
ansvaret för de kostnader som följer av dessa förmåner
för den enskilde

allunder 1990-talet
att landstingen
behandling
vård
och
såväl
för
kostnadsansvar

kan konstateras

sett fått ett utvidgat
Landstingen
läkemedel.
svarar för ersättning till privat verksamma
som
bär
Vidare
läkare enligt lagen 1993:1651
om läkarvårdsersättning.
kostnader
för
de
1998
januari
ansvaret
den
1
sedan
som
landstingen

mänt

följer

av de allmänna

läkemedelsförmånerna

enligt

lagen

1996:1150

vid köp av läkemedel m.m. Med hänsyn till desom högkostnadsskydd
helt svara för kostnaderna
bör landstingen
som uppstår
sa förändringar
läkemedel
behandling
vård
och
samt
undersökning,
som
på grund av att
för den enskilde i vissa fall enligt smittskyddsskall vara kostnadsfria

lagen.
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33.2

vid smittskyddsâtgärder

Lagen

1989:225

SOU 1999:51

om

ersättning

till

smittbärare
Lagen

1989:225

17. Kommittén

till smittbärare
om ersättning
anser inte att det finns anledning

har behandlats

i kap.

att förändra villkoren
för när en smittad person skall anses vara berättigad till ersättning
enligt aktuell
lag eller de ersättningsbelopp
som medges enligt lagen.
Emellertid
medför kommitténs
förslag till förändringar av smittskydds-

lagen att grunderna
för när ersättning
skall utgå måste anpassas till de
förhållanden
förslag. Här bör beaktas att ensom följer av kommitténs
ligt kommitténs
förslag skall inte längre beslut om tvingande
förhåll-

ningsregler
kring
eller

meddelas

i de enskilda

fallen

utan förslaget
är uppbyggt
för den smittade att vidta de åtgärder han
en allmän skyldighet
hon kan för att skydda andra mot smittrisk.
Läkaren skall vidare

ge praktiska råd om hur den enskilde
smittrisk.
Sådana råd bör naturligtvis
den smittade

eller

misstänkt

skall undvika

att utsätta andra för

då så erfordras

smittade

skall

innebära

stanna hemma

t.ex. att
från arbetet.

Läkaren skall i dessa fall utfärda ett intyg som styrker behovet av åtgärden och som skall kunna ligga till grund för försäkringskassans
beslut.
Nuvarande
ersättningsbestämmelser
är vidare knutna till de s.k.

samhällsfarliga

sjukdomarna.

bärarpenningen

generellt

vad som enligt nuvarande
enligt kommitténs
mening.

ning enligt

aktuell

och andra

bekämpa
skilda

ning.

Någon

anledning att låta rätten till smittalla smittsamma
sjukdomarutöver
lag gäller för livsmedelsarbetarefinns inte

omfatta

Kommittén

lag bör omfatta

där intresset från samhällets sida att
är så starkt att det föreligger behov av särmedverka
i smittspåratt bedriva respektive

sjukdomar

smittsamma

sjukdomarna

anser därför att rätten till ersättallmänfarliga
smittsamma
sjukdomar

ifråga

åtgärder

som t.ex.
medför dock endast

Detta

som kommer

att omfattas

Övriga

33.3

förmåner

ekonomiska

enskilda
med

ökning av de sjukdomar
en marginell
till
smittbärarpenning.
rätten
av

vid

Vård

anledning

och

av

Bestämmelser

ekonomiska

bl.a.

med

vård

om rätt till
och behandling

även i lagen

för

behandling m.m.
smittsam
sjukdom
förmåner

anledning

för den enskilde

av smittsam
försäkring,
ilagen

sjukdom

vid
finns

1962:381
1993:332
om allmän
om
hiv-smittade
sjukvårdsförmåner
för
vissa
och ilivsmem.m.
delslagstiftningen.
I kommitténs
underlag har inte med hänsyn till

avgiftsfria

Ekonomiska

SOU 1999:51

förändring
Vidare
söker

några

framkommit

smittskyddsfrågorna

vid smittskyddsåtgärder

förmåner

enligt förordningen

i Sverige

uppehållstillstånd

som påkallar

omständigheter

av dessa bestämmelser.
har asylsökande och vissa andra utländska

medborgare

som

1994:362

om

vård
rätt till bl.a. kostnadsfri
vårdavgifter
m.m. för vissa utlänningar
Beträffande
de
smittskyddslagen.
enligt
åtgärder
vid
och behandling
kan övervägas
sjukdom
vid smittsam
förmånerna
ekonomiska
om
härom

bestämmelserna

skyddslagen.

Emellertid

skull

för tydlighetens

förordningen

innehåller
utländska

medborgare

bör överflyttas

till

smitt-

en samlad reglering av
vid vård i Sverige varför

förmånerna

för berörda

övervägande

skäl talar för att inte föreslå någon ändring.
sjömän enligt förordningen
har svenska och utländska
och
bestämmelser
med särskilda
om gratis undersökning

Härutöver

1968:235

sjukdomar i vissa fall rätt
av sjömän vid vissa smittsamma
vid gonorré, klamydiaoch behandling
undersökning
till kostnadsfri
sällan
Enligt vad som erfarits har förordningen
och syfilis.
infektion

behandling

på senare tid och den framstår i många avseenden som föroch
undersökning
grundar sig rätten till kostnadsfri
åldrad. Emellertid
Svefrån 1924 som
överenskommelse
på en internationell
behandling
fortfaenligt överenskommelsen
varför förmånema
rige har ratificerat
tillämpats

rande

bör vara
melsen medför

Med

författningsreglerade.

till att överenskombör dock bestämmelser

hänsyn

för landstingen

kostnadsansvar
föreslår
för den enskilde regleras i lag. Kommittén
kostnadsfrihet
om
Vad beträffar
härom tas in i smittskyddslagen.
därför att bestämmelser
skylbefálhavarens
rörande
bl.a.
förordningen,
bestämmelser
i
övriga
obsoleta.
Detta
är
digheter, kan ifrågasättas
om de inte är att anse som
har anledning

dock inte en fråga som kommittén

33.4

Ersättning

vid

att ta ställning

till.

obj ektinriktade

smittskyddsåtgärder
har den enskilde rätt till skälig
34 § i nu gällande smittskyddslag
för föremål av personlig natur som förstörts för att förhindra
ersättning
sjukdom. Utöver sådan ersättning får också
spridning
av samhällsfarlig
1956:296
ersättning
om
ges i vissa andra fall enligt förordningen

Enligt

ersättning

från

staten

i vissa fall

vid

att förhindra
kan utgå främst för vissa

ingripanden

för

Ersättning
av en smittsam sjukdom.
kan även skäHärutöver
i näringsverksamhet.
eller förluster
anledning av
med
förlust
kostnader
och
för
lig ersättning
ges till ägaren

spridning

kostnader

att en myndighet

låtit

avliva

ett sällskapsdjur.
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förmåner

Kommittén

vid smittskyddsåtgärder

har

beslutat

längre skall regleras
I förslaget

föreslå

objektinriktade

att

åtgärder

inte

i smittskyddslagen,

se närmare om detta i kap. 27.
i miljöbalken
ingår också särskilda
dessa ersättningsbestämmelser
skall

till

nya bestämmelser
ersättningsbestämmelser.
Enligt
den enskilde

SOU 1999:51

ha rätt till

skälig ersättning om han eller hon drabbats av
förstöring
om
av föremål av personlig natur eller ett beslut
avlivning
sällskapsdjur.
Dessa bestämmelser
innebär således inte
om
av
någon saklig ändring av nuvarande förhållanden.
Förändringarna
i regleringen av de objektinriktade
åtgärderna föranleder dock följdändringar i 1956 års ersättningsförordning.
ett beslut

Det har vidare

i flera

ningsbestämmelsema
syn till

påpekats att ersättbör ses över bl.a. med hänsom finns i andra lagar, däribland
inte har föratt ersättningsbeloppen

de ersättningsbestämmelser

epizootilagen

1980:369,

ändrats på 30 år. Enligt
Här bör dock

översyn.

sättningsfall
berört

lagstiftningssammanhang

i 1956 års förordning

har avsett
näringsverksamhet.

och till
kommitténs
beaktas

föreligger

mening

att de absolut

ingripande

med

stöd

och
av livsmedelslagen
bör
göras vid en översom
med ersättning vid ingripanden
då det är

De överväganden

syn har vidare nära beröring
fråga om smittsamma
djursjukdomar.

Kommitténs

hand

att göra en översyn av smittskyddslagen
gärder har den främsta platsen i kommitténs

ersättningsbestämmelser
ringen

kräver

ramen
frågorna

för kommitténs

manhang.

vidare

rörande

skäl för en sådan
antalet er-

övervägande

som hänför
hänsynstaganden

uppdrag.

Enligt

ersättningsförordningen

sig till

uppdrag år i första
och personinriktade
åtarbete.

smitta

och analyser
kommitténs
ses över

En översyn

av

i livsmedelshantesom faller utanför
mening bör därför
i ett särskilt

sam-
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34

Övriga frågor

34. l

Karantänslagstiftningen
syftar

Karantänslagen

febem,

till

att ge skydd
och pest

kolera

domarna

gula

utlandet.

Dess bestämmelser

mot att de s.k. karantänssjukförs in i landet eller sprids till
inte tillämpats.

har dock i princip

Bestäm-

främst p.g.a. Sveriges åtaganden enligt IHR se
har tillkommit
och inte på grund av att ett faktiskt behov har ansetts föreligga.
skulle orför att någon av de tre karantänssjukdomama
Sannolikheten
överhuvudfebem
kan
liten;
gula
i Sverige är ytterst
saka epidemier

melsema

kap. 20

taget inte spridas i landet, eftersom den mygga som överför sjukdomen
är vidare i sin nuvarande utformning
inte kan leva här. Karantänslagen
förhållandet
till annan lagstiftgäller
det
främst
till viss del oklar,
när
ning.
Med hänsyn

det vara önskvärt att
till vad som ovan anförts förefaller
karantänslagstiftningen.
bestämmelserna
i
översyn
av
en närmare
Lagstiftningen
är emellertid,
som närrmts, starkt förbunden med de åtaganden Sverige gjort enligt IHR. IHR är för närvarande föremål för en
företa

ett arbete i vilket Sverige deltar. Det pågående
har bl.a. givit vid handen att IHR:s nuvarande roll bör
Ett
särskilt vad gäller rapporteringsskyldigheten.
ändras och utvidgas,
Världsför
bestämmelserna
förslag till förändring
avses presenteras
av
under 1999. Detta arbete bör inte föregripas
hälsoförsamlingen
av de
Kommittén
lämnar därför inte några förslag i denenskilda nationerna.
översyn

WHO,

inom

revisionsarbetet

na del.

34.2

Vissa

För handläggning

förvaltningslagen

processuella
av mål

1986:223,

och ärenden

frågor
enligt

smittskyddslagen

förvaltningsprocesslagen

1971:291

gäller
och

Bestämmelserna
om allmänna förvaltningsdomstolar.
endast
den
mån avvikande
dock
i
lagarna gäller
i de två förstnämnda
Vissa sådana avvii andra författningar.
bestämmelser
inte meddelats

lagen 1971:289

kande

bestämmelser

finns

i den nu gällande

smittskyddslagen.

Dessa
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bestämmelser

överensstämmelser

lagen l990:52

med särskilda

till

del med handläggningsreglema

i

bestämmelser

gen 1988:870
om vård av missbrukare
besluts överklagbarhet,
tidsfrister,
rättens

om vård av unga samt lai vissa fall, och reglerar bl.a.

och möjligsammansättning
polismyndighet.
av
Flera av de regler om handläggning
smittsom finns i befintlig
kan
med
skyddslag
inga eller smärre ändringar överföras till den nya
lagen. Skäl att göra stora och ingripande
förändringar
saknas. Några
het att begära biträde

justeringar

krävs emellertid
med hänsyn till det materiella
innehållet
i
den nya lagen. De förändringar
behövs
har
bl.a.
med
att göra
att de
som
kommunala
nämndernas
åtgärder på smittskyddsområdet
i princip
inte

längre

skall

regleras

i smittskyddslagen.

Detta medför
att regler om
beslut inte längre fordras i lagen.

överklagande

av dessa myndigheters
lqävs vissa förändringar

Vidare

av de regler om isolering
ring 36 § och föreskrifter

i handläggningsreglema

på grund

oberoende

isoleav samtycke 33 §, tillfällig
34 § som föreslås i den nya smittskyddslagen. För att garantera en särskilt snabb handläggning i dessa fall erfordutöver det generella kravet på skyndsam
ras bl.a. lagfästa tidsfrister
handläggning av mål enligt lagen. Kommitténs
förslag till bestämmelser pâ detta område framgår
kommentaren,
kap. 36.

34.3

av författningsförslaget

lxlöljdändringar

Kommitténs

förslag

författningar.

medför

Kommittén

har

i andra

att följdändringar
under

arbetet

samt författnings-

författningar
behöver

tagit

göras
och

i andra

behandlat

upp
av saklig betydelse i andra lagar. Härutöver behövs ändoch laghänvisningar
ringar av terminologi
i ytterligare
ett antal lagar.
På förordningsnivå
erfordras också ändringar
av saklig betydelse. Det
krävs sålunda en ny och till föreslagen smittskyddslag
anpassad smitt-

följdändringar

skyddsförordning.
ordningen

1956:296

Materiella

ändringar behövs också göras bl.a. i förfrån staten i vissa fall vid ingripanersättning
om
spridning
har
av en smittsam sjukdom. Emellertid

den för att förhindra
det inom ramen för kommitténs

arbete inte varit möjligt att göra en fullalla
författningar
av
som berörs av kommitténs
förslag eller att ge uttömmande
förslag till följdändringar.
De ytterligare följdändringar
som behövs får därför utarbetas under den fortsatta

ständig

genomgång

beredningen

av förslaget.

SOU 1999:51
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35.1

Ekonomiska

konsekvenser

konsekvenser

kommitténs
har enligt

Kommittén

liga åtaganden

de allmänna

I kommitténs

siering.

av

förslag

1994:23

dir.

m.m.

uppdrag

att pröva offentoch finankostnadsökningar

kommittédirektiven

b1.a. rörande
har,

enligt

kommitténs

direktiv,

också

av smittskyddsarbeatt i dag göra samhällsb1.a. med hänsyn till
på smittskyddsornrådet,
beräkningar
ekonomiska
Olika försök
stora brister i det empiriska underlaget.
att det föreligger
jfr kap. 18 men dessa skattningar
har gjorts att uppskatta kostnaderna

ingått

att särskilt beakta
föreligger

ekonomiska

tet. Emellertid

betydande

konsekvenser

svårigheter

får anses vara mycket osäkra och kan inte ligga till grund för närmare
åtgärder.
konsekvenserna
beräkningar
av enskilda
av de ekonomiska
dessa problem i kap. 29 samt
har tagit upp och behandlat
Kommittén
föreslagit
att arbete inleds för att utveckla metoder och rutiner för en
kostnaOsäkerheten beträffande
och utvärdering.
uppföljning
smittskyddsåtgärdema
konsekvenserna
ekonomiska
derna för och de
av
idag innebär självfallet också att det är mycket svårt att bedöma de ekoförslag. Med hänsyn till osäkerheten
nomiska effekterna
av kommitténs

nationell

inte ansett det meningsfullt
att försöka preKommittén
i det följande
tar
cisera eventuella
delarna
i
förslagen.
viktigaste
upp de från kostnadssynpunkt
förslag b1.a. syftar till
bör framhållas
att kommitténs
Inledningsvis
i underlaget

har kommittén

kostnadsförändringar.

smittskyddsarbete,
ett mer effektivt
i samhällets
besparingar
långsiktiga

vilket

i sig är ägnat

kostnader

för

att leda till
sjuk-

smittsamma

sjukdomarna medför stora kostnader vid sidan
De smittsamma
såsom kostnader för, vård och behandför smittskyddet,
av kostnaderna
Åtgärder som begränsar
och produktionsbortfall.
ling, sjukskrivning
samhällsekonomiska
kan
betydande
dessa
sjukdomar
spridningen
ge
av
intorde
förslagen
bedömning
sammantaget
vinster. Enligt kommitténs
domar.

utgifterna.
te medföra någon ökning av de offentliga
syftar till att
vill vidare peka på att flera av förslagen
Kommittén
behovet
för
minska
form
stöd
frivillig
i
olika
former
att
åstadkomma
av
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konsekvenser

tvångsåtgärder.

av

tvångsisolering,

Detta
vilket

7 000 lcr/dag.

SOU

m.m.

Vidare

bör

b1.a. kunna

minska

användningen

är en ytterst kostnadslcrävande
föreslås isoleringstidema
minska.

vårdform

av

ca

Detta bör med-

föra

en betydande besparing för såväl stat som landsting. I gengäld
uppstår vissa kostnader
för alternativa
insatser. Dessa får dock bedömas bli avsevärt lägre. En stor del av dessa kostnader faller på lands-

ting

och kommun.

Kommittén
vill dock framhålla
att förslagen inte
för vare sig kommun eller landsting utan
några nya åligganden
bygger på det ansvar för b1.a. stöd- och vårdinsatser
som följer av lagstiftningen
på hälso- och sjukvårdens
område.
samt på socialtjänstens
Det ökade engagemang
kan
kommitténs
följa
kan
förslag
inte
som
av
innebär

bedömas

från kostnadssynpunkt.

Kommittén
kostnadsfri
vilka

har föreslagit

undersökning,

kostnadsfrihet

sjukdomar

ligt förslaget

kan dock

skall

spåming

vissa utvidgningar
vård och behandling,
vid

i fråga. Kostnadsfrihet
sådana sjukdomar

endå smitt-

fortsatt spridning
av sjukdomen.
verkligen
om någon kostnadsökning
för sjukvårdshuvudmannen.
Det bör också erinras om att

Med hänsyn

ske för

kan komma

bara föreligga

när det gäller rätten till
främst i vad avser vid

härtill

uppkommer

att förebygga

är det tveksamt

det här endast

och inte om den totala kostär fråga om patientavgifter
naden för vården, vilken redan bärs av landstingen.
När det gäller kommitténs

för vård och behandling hos
förslag om utvidgad kostnadsfrihet
med offentlig
kan ingen kostnadsökning
finansiering
anses uppkomma, eftersom patienterna i annat fall hade måst behandlas inom den
läkare

offentliga

vården.

Kommitténs

förslag

beträffande

kostnadsfrihet

för läkemedel

av antalet
marginell

som
en utvidgning
sjukdomar
som kan komma i fråga. Detta kan medföra
en
vilken
faller på landstingen.
kostnadsökning,
Läkemedels-

kostnaden

kan dock

bedöms

kunna

är aktuella

tillgängliga

minska

risken

för smittspridning

innebär

inte bedömas enbart utifrån vilka sjukdomar
som
utan hänsyn måste också tas till vilka läkemedel
som finns
vid olika sjukdomstillstånd.
Kommittén
har inte haft möj-

lighet

att göra någon genomgång
av de läkemedel
som kan minska risken för spridning
sjukdomarna.
Härtill kommer den
av de smittsamma
osäkerhet som sammanhänger
med att nya verksamma
läkemedel
kan
komma
utvecklas.
säkerställa
För
kontroll
kostnadsutatt
att
över
en
föreslår kommittén
därför att regeringen
vecklingen
bemyndigas
att i

förordning

precisera

vid vilka

sjukdomar

kostnadsfrihet

för läkemedel

kan åtnjutas.
har föreslagit
anslag inrättas
att ett särskilt nationellt
skall
och
disponeras av Smittskyddsinstitutet
som
som kan tas i anspråk
vid vissa smittutredningar
jfr kap. 29. Som Statsav större omfattning
kontoret
framfört
i rapporten
och styrning
"Samordning
av smittKommittén

1999; 5 1

SOU 1999251

Ekonomiska

inom

A3

m.m.

torde ett sådant anslag kunna rymmas i
med hänsyn till att detta statsutgiftsornråde

1999:4

skyddsverksamheten"
statsanslag

konsekvenser

för vissa kostnader
och
för att betala ersättning
sjukdom.
Frågan
förhindra
smittsam
för
uppkommit
att
som
bör övervägas
i samband med
om anslagets storlek och användning
beredningen
av övriga frågor om anslag till Smittskyddsinstitutet.
tillsyn samordnas med
Kommittén
har föreslagit
att Socialstyrelsens
Även
tillsynen
den ordinarie
över hälso- och sjukvården.
om kommitkan användas

anslag

förluster

inspektionstén inte anser sig kunna bedöma exakt vilken omfattning
skall
bör ha är syftet med förslaget
verksamheten
att ambitionsnivån
höjas. Med hänsyn härtill är det inte uteslutet att detta förslag kan medkunna
bör vissa samordningsvinster
Samtidigt
föra en kostnadsökning.
effektivare
smittbidra
till
vidare
kan
tillsyn
göras. En intensifierad
skyddsarbete

på det lokala

planet

och därmed

till

att minska

sjukdomar.
na för smittsamma
förslag
del torde kommitténs
domstolarnas
För
marginell
endast innebära
tvångsundersökning
en
ärenden

och därför

har vidare

föreslagit

kostnader-

rörande
ökning

beslut

om

av antalet
Kommittén

kostnadsökning.
en försumbar
brott rörande sådana handinförande
ett
nytt
av
smittsamma
allvarliga
vissa
fara för överföring
av
endast

som orsakar
sjukdomar. Det föreslagna

lingar

cering av redan
nadskonsekvenser
Härutöver

nya brottet innebär endast en ändrad rubrigärningar och har inte i sig några koststraffbelagda

myndigheterna.

för de rättsvårdande

har kommittén

och liknande
mot s.k. bastuklubbar
verksamhet
sådan
bestämmelser
om
lagen 1988: 1473 om undersökning

om förbud
och att nya
samt att
tas in i ordningslagen
HIV-smitta
i brottmål
beträffande

att lagen 1987:375
verksamheter
upphävs

föreslagit

sjukdomar.
även vissa andra smittsamma
att omfatta
såvitt
förslaget
medför
inte
bedömning
Enligt kommitténs
avser s.k.
Beträffande
de utökade provtagbastuklubbar
någon kostnadsökning.
skall

utökas

till

ningsmöjlighetema
bara merkostnader

Övriga förslag

vid

torde

förundersökning

det röra sig om försum-

för polismyndighetema.
bedöms

inte medföra

någon

ökning

av de offentliga

utgifterna.

3 5.2
Kommittén
konsekvenser
för
venser
1996:49.

Övriga konsekvensfrågor
har att redovisa

konsekvenser

regionalpolitiska
dir.

1994:124

ur jämställdhetssynpunkt
och det brottsförebyggande
brottsligheten

dir.

1992:50,

samt

konsek-

arbetet

dir.
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m.m.

medför

förslag

inte några sådana regionalpolitiska

eller

jämställdhetspolitiska

konsekvenser

förändringar

ha en viss brottsförebyggande
effekt eftersom
för det straffbara
området. Här bör också upp-

som skall beaktas enligt direktiven.
Kommitténs
förslag på straffrättens
område syftar till att bl.a. medföra större enhetlighet
och ökad förutsebarhet
vid lagföringen
av fall då
någon smittat
eller utsatt annan person för fara att smittas.
Dessa
de klargör

torde kunna
gränserna

märksammas
smittade
bidra
Även
aktuellt

skall

till

att kommittén
få förbättrad

föreslagit
tillgång

att han eller hon ta sitt
detta torde kunna bidra till

slag.

olika

åtgärder för att enskilda
stöd och annan hjälp som kan
andra människor.
ansvar gentemot
till

minskat

antal

lagöverträdelser

av
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36.1

Förslaget

Inledande

bestämmelser

Samhällets

smittskydd

till

smittskyddslag

1999:000

1 §

Smittskydd
jfr
l § i gällande
anges målet för samhällets
befolkningen
skydda
uppgift
mot
Smittskyddets
är
att
smittskyddslag.
sjukalla
smittsamma
omfattar
i
princip
Lagen
sjukdomar.
smittsamma

I paragrafen

Åtgärder som är ingripande för den enskilde kan emelse 2
sjukdomar
vissa, allvarligare,
vidtas enbart beträffande
se t.ex.
36
§.
och
§
34
22-25 §§, 33
19
för hur
värderingarna
Vidare fastslås i paragrafen de grundläggande

domar,
lertid

skall vara
nämligen
skall utformas,
att smittskyddsarbetet
Detta synsätt innebär bl.a. att
människosyn.
i en humanistisk
smittade personer har samma värde och rätt till skydd som andra samskall bedrihällsmedlemmar.
En följd av detta är att smittskyddsarbetet
lika värde och enskildas integritet.
människors
vas med respekt för alla

smittskyddet
förankrat

2 §
som omfattas av smittskyddslagen.
alla smittomfattar
Innebörden
av första stycket är att lagen i princip
för sådaUndantag
människan.
för
gör
betydelse
sjukdomar
av
samma
hälsa.
smittades
den
hot
ringa
innebär
blott
mot
ett
som
na sjukdomar
liknande
och
endagsdiarréer
Härmed avses t.ex. förkylningssjukdomar,

Paragrafen

reglerar

vilka

sjukdomar

För dessa sjukdomar
förekommande
sjukdomar.
och vanligen
torde det inte vara aktuellt med särskilda smittskyddsâtgärder.
vad som i lagen avses med allmänfarliga
I andra stycket definieras
inte för övriga
För dessa sjukdomar
sjukdomar.
smittsamma
- men
smittsamma
sjukdomar
som omfattas av lagen - kan tvängsundersökoberoende av samtycke i vissa
isolering
ning, tillfällig
samt isolering
skall anses som en allmänfarlig
fall bli aktuellt.
För att en sjukdom
enkla

smittsam

sjukdom

måste den uppfylla

de i paragrafen

uppställda

krite-
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rierna.
mare
tionen

SOU

En prövning

måste således göras av varje enskild sjukdom. Närav vilka enskilda sjukdomar
som omfattas av definidock
bl.a. med hänsyn till vikten av förutsägbarhet
nödvändig,
är

precisering

i lagstiftningen

samt till
flexibilitet

lagstiftningens
regeringen

olika
skall

För
av sekretessfrågor.
preciseringen
sjukdomarna
av

typer

att öka
ske av

i förordning.

För att en sjukdom
skall anses som en allmänfarlig
smittsam
sjukdom i lagens mening krävs för det första att den kan överföras
mellan
människor.
Sjukdomar
som smittar från objekt till människa
men därefter inte vidare
vid

till

annan människa
finns
heller

dessa sjukdomar

omfattas
inget

således inte av begreppet;
skäl att vidta tvångsåtgärder

smittad
en enskild
t.ex. vare sig stelkramp

Således kan
smittspridning.
att förhindra
eller tularemi
allmänfarlig
smittanses som en

sam sjukdom.
Dessutom

att sjukdomen

mot

långvarig

erfordras
eller

sjukdom

konsekvenser

sjukdomen

för

svårt

lidande

kan vara livshotande,
eller medföra
andra

för den som smittas. Kriterierna
utgör för den enskildes hälsotillstånd.

är ett mått

innebära

allvarliga

på den fara

Det räcker med att ett
"livshotande"
hänför sig till sjukBegreppet
är uppfyllt.
av kriterierna
domens dödlighet.
Det skall röra sig om en sjukdom som har hög dödlighet eller som av annan anledning
kan orsaka många dödsfall
i

befolkningen.

innebär att den varar länge;
Att en sjukdom är långvarig
och
en sjukdom
som snabbt läker ut omfattas
av detta kiiterium,
heller sjukdomar
kan
botas
relativt
snabb
Svårt
behandling.
genom
som

lidande eller andra allvarliga
konsekvenser
tar sikte på att sjukdomen
kan ge bestående skador, långvarig och/eller svår behandling
eller långi hur den sjuke får leva. Det kan också vara så att
variga inskränkningar
innebär en förhöjd risk för följdsjukdomar
sjukdomen
av allvarligare

slag. Kan sjukdomens

följder begränsas genom en jämförelsevis
enkel
kan den inte anses ge allvarliga
konsekvenser
i
mening. Vid bedömningen
av om en sjukdom omfattas

och snabb behandling
bestämmelsens

kriteriema
har man att utgå från förutsättningarna
av de här beskrivna
för smittspridning
i Sverige. Man skall vidare utgå från den genom-

snittliga

risken

för den som insjuknar

att drabbas

av de beskrivna

följ-

dema.

på sjukdomar som omfattas av de nu diskuterade
kriterierden
allmänna
motiveringen,
i
23.
kan
kap.
Här
emellertid
nämna ges
difteri
och
tuberkulos,
båda
har
hög
och
kan
leda
dödlighet
till
nas
som

Exempel

bestående
medför

skador.

Andra

exempel
är hivinfektion
livshotande
samt
för den som smittas samt hepatit B och C långoch svårt lidande.
kan knappast t.ex. salmoDäremot

svårt lidande

varig

sjukdom

nella

och shigella

gens mening.

anses som allmänfarliga
har låg letalitet
sjukdomarna

smittsamma

sjukdomar

och kan tämligen

enkelt

i labo-

1999; 51
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tas. Inte

sjukdomar.

gonorré eller syfilis anses som sådana
heller kan klamydia,
Även dessa sjukdomar har låg letalitet och kan enkelt botas;

de kan dock i vissa fall leda till

allvarliga

konsekvenser

som t.ex. sterikan hindras genom

Då följderna
i princip
litet om de inte behandlas.
i form av tvångsundersökning
bör dock tvångsåtgärder
behandling
isolering oberoende av samtycke inte få vidtas i syfte att hindra

eller
smitt-

spridning.
3 §
såvad som avses med smittskyddsåtgärder
klarläggs
åtgärder
smittskyddsåtgärder
Med
lagen.
används
i
uttrycket
avses
som
sjukdomar.
Det
av smittsamma
som syftar till att hindra spridningen
kan vara fråga om en mängd skilda åtgärder såsom t.ex. läkarundersökoch dytill allmänheten
information
ning, behandling,
om smittvägar
I bestämmelsen

Om inte annat anges avses i lagen endast åtgärder som riktar sig till
eller
i den fysiska miljön t.ex. livsmedel
människor.
Finns smittkällan
likt.

djur

kan

i stället

smittspridning.

åtgärder

objektinriktade

De mest

centrala

åtgärder uppräknas

i paragrafens

Allmänna

för smittskyddet

riktlinjer

bli

aktuella

som reglerar
andra stycke.

lagarna

för att hindra
objektinriktade

4 §
I paragrafen

formuleras

vissa grundläggande

förutsättningar

för smitt-

fastslås
Inledningsvis
att smittskyddsåtgärder
skyddsverksamheten.
erfarenhet
och att varje enskild
beprövad
och
skall bygga på vetenskap
behov. Behovet
åtgärd skall vara motiverad
av ett klart epidemiologiskt
behovet kan även växla
av åtgärder varierar för de olika sjukdomarna;
situationen
för en viss sjukdom beroende på hur den epidemiologiska

vetenskap och beprövad erfarenhet har sedan flera år
ser ut. Begreppet
tillbaka använts inom hälso- och sjukvården. För en redovisning
av vad
till
skall anses ligga i begreppet hänvisas till förarbetena
som konkret
för personal inom hälsoden numera upphävda lagen om åligganden
och sjukvården m.m., prop. 1993/94: 149.
för när en åtgärd får vidVidare fastslås de grundläggande villkoren
tas mot den enskildes vilja. En sådan åtgärd får endast vidtas om inga
står till buds. Detta innebär att åtgärden inte får anandra möjligheter
för att det avsedda resultatet
vändas annat än om det är helt nödvändigt
skall

uppnås

och

åtgärder är uttömda.

16 190619Smittskydd
deA

möjligheterna

till

frivilliga

och mindre

ingripande
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5 §

Paragrafen

behandlar

smittskyddets

kvalitet.

Liknande

bestämmelser

finns

och 2 a § hälso- och sjukvårdslagen.
t.ex. i 7 a § socialtjänstlagen
I paragrafens första stycke föreskrivs
att insatserna inom smittskyddet
skall vara av god kvalitet.
Avsikten
är att garantera kvaliteten
i det

smittskyddsarbete
begreppet kvalitet låter
som bedrivs. Att konkretisera
sig inte göras på ett enkelt och entydigt sätt. För att uppnå god kvalitet
krävs b1.a. rättssäkerhet
för den enskilde
smittade,
garantier
för att

erforderlig

vård

och lämpligt

skydd

stöd kommer

mot smittspridning
smittskyddsorganisationen,

till

samarbete

aktörer

väl

god

eller

henne till

arbetsledning

del,
inom

fungerande

arbetslag
samt utvecklat
verksamma
inom smittskydsom är
betona vikten av att kvalitetsaspektema
får

de olika

mellan

honom

de osmittade,

det m.m. Att kommittén
vill
genomslag i alla delar av smittskyddsverksamheten
framgår av den allkap. 29. Meningen
männa motiveringen,
är vidare att bestämmelsen
skall bli till stöd for en kvalitetsinriktad
tillsyn.

Paragrafens

andra

stycke

gäller

personalens

kompetens.

Det

torde

måste besitta hög kompeatt smittskyddsläkaren
vara en självklarhet
Men även andra befattningshavare
inom smittskydtens och erfarenhet.
det, exempelvis personal som skall sköta smittspåming
eller som har att
måste ha lämpliga kvalifikationer
och tillräcklig
ge råd i hygienfrågor,
erfarenhet

för sina arbetsuppgifter.

6 §
är primärt att skydda befolkningen
mot smittvården
den
faller
hälsosjuke
under
och
av
samma
Oaktat detta måste smittskyddslagen
sjukvårdslagen.
även värna om
den som redan är smittad. Den enskilde skall kunna ställa anspråk på att

Syftet

med smittskyddet

Själva

sjukdomar.

samhället

tillhandahåller

det stöd och den hjälp

han eller

hon behöver

för att kunna ta sitt ansvar. Den som är verksam inom smittskyddet
är
därför skyldig att både värna om skyddet för osmittade
och bistå den
enskilde smittade så att denne erhåller de olika insatser som kan behöskall förebyggas
eller så långt som möjligt
vas för att smittspridning
förhindras.
ställen
skall

Den

i lagen,

sistnämnda

smittskyddsläkaren

rig huvudman
behöver

skyldigheten

b1.a. i 26 § andra
inte

anmäla

erbjuder

för att smittspridning

stycket,
till

kommer

till

tillsynsmyndigheten

det stöd eller

uttryck

28 § och 53
den vård

skall motverkas.

på olika

Enligt

57 §

om en ansvasom den enskilde
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smittskyddet

för

Ansvaret
7 §
Första

andra

göras

till

se

stycket:

ha det

sjukdomsfall
om inträffade
härtill är det lämpligt
att i

16 § skall anmälan

Enligt

att institutet

myndighetsgemensam

kap. 29.

vidare

Med

Smittskyddsintitutet.

lagen klargöra

och eventuell

myndigheter

berörda

samordningsgrupp
Andra

och riksdag,

ansvaret för att befolkningen
ges ett gott skydd
samråda
I sitt arbete skall Socialstyrelsen
sjukdomar.

smittsamma

med

under regering

nationella

övergripande
mot

skall,

Socialstyrelsen

stycket:

hänsyn

bl.a. har ansvaret

och analysera

för att följa

läget.

det epidemiologiska
8 §

smittskyddslag.
motsvaras
av 5 § i befintlig
för
det
personinriktade
ha ansvar
skall även fortsättningsvis
för smittskyddsläkarorganisationen.
det och vara huvudman

Paragrafen

huvudmarmaskapet

beträffande

överväganden

téns

redovisas

läkarorganisationen

i den allmänna

för

motiveringen,

Landstinget
smittskydKommit-

smittskyddskap. 29.

9 §
delvis av 6 § i nu gällande smittskyddslag,
som
motsvaras
smittskyddsläkare.
skall
finnas
landsting
varje
det
i
att
en
kap. 29, framgår att kommittén
motiveringen,
Av den allmänna
anser
roll bör renodlas. Kommittén
att smittskyddsläkarens
menar, bl.a. med
övervakande
och myndighetsutövande
hänsyn till smittskyddsläkarens

Paragrafen
föreskriver

samtidigt kan arbeta
att smittskyddsläkaren
att det inte är lämpligt
behandlande
läkare. Med hänsyn
och
t.ex. som
som smittskyddsläkare
kan det dock vara svårt för mindre landsting
till befolkningsunderlaget
I de nya storlandsför smittskyddsläkaren.
att inrätta en heltidstjänst
kan
och
Skåne
läns landsting
landsting
Götalands
läns
Västra
tingen

roll,

det däremot

krävas

flera

heltidsanställda

smittskyddsläkare.

På grund

det i varje landsav det nu sagda anges i den föreslagna paragrafen att
Vidare
öppnas en
ting skall finnas en eller flera smittskyddsläkare.
Vid
för landstingen
möjlighet
att samverka om en smittskyddsläkare.
sådan samverkan

skall

samtliga

samverkande

av smittskyddsverksamheten.
uppgifter om flera smittskyddsläkare

ringen

Liksom

tidigare

skall

som avses i lO § hälsoavser myndighetsutövning
landstingskommunen.

Vad gäller
verkar

smittskyddsläkaren
och sjukvårdslagen
skall

landsting

delta i finansie-

fördelningen

av arbetsse 52

inom ett område,
utses av en sådan nämnd

1982:763.

han vara självständig

I frågor
i förhållande

som
till
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10 §

Paragrafen

till del 12 § första
motsvarar
inom smittskyddet,
Myndigheter

skyddslag.

stycket

i nu gällande
dvs. Socialstyrelsen,

smittlands-

och smittskyddsläkama,

tingen

åläggs i bestämmelsen
att
en skyldighet
verksamma
inom andra delar av smittsom är
för att förebygga och begränsa utbrott eller spridning
av smitt-

samverka

med

skyddet

aktörer

Som framgår av kap. 25 och kap. 27 varierar smittsamma sjukdomar.
härrör.
skyddsansvaret
med varifrån
smittan
Smittskyddsläkaren
är
från
människor
medan
ansvarig då smittan härrör
ansvaret, då det gäller
smitta som härrör från objekt eller
Jordbruksverket
eller Livsmedelsverket

skrivning
av ansvarsfördelningen.
de inblandade
själva.
aktörerna
och

andra

när det erfordras,

skall

sjukvårdspersonal
samt,

åtgärder

framgår

Skyldighet

kan åvila

djur,

bl.a.

kommunen,

kap. 27 för en närmare beFormerna för samverkan bestäms av
skall stödja
Att smittskyddsläkaren

se

inom
som är verksamma
dessa
råd
lämpliga
ge
om

smittskyddet

smittskydds-

av 53 § p. 4.

att förebygga

smittspridning

11 §
Det

är inte

smittrisker.

möjligt

samhället

som osmittade,

såväl smittade
för att förhindra

som utgångspunkt

försiktighetsmått
Vilka

för

den allmänna

Av

att skydda sin befolkning
mot alla
motiveringen
framgår att alla individer,
i vid mening har intresse av och ansvar

se kap. 24. I paragrafen fastslås därför
att var och en så långt som möjligt bör vidta rimliga
för att skydda såväl sig själv som andra mot smittrisk.

smittspridning,

som kan bli aktuella beror på vilken sjukdom
och smittvägar.
Här spelar information
och
dess smittsamhet

försiktighetsmått

det rör,

förebyggande

åtgärder en stor roll, se 13 § och 14 § samt 53 § p 1 och

12 §
I bestämmelsens

första

stycke

regleras

skyldigheten

för den enskilde

som bär på eller som har anledning att misstänka att han eller hon bär
sjukdom att förhindra
på en smittsam
att smittan förs vidare till andra
för den enskilde rörande hur han eller hon skall
människor.
Vägledning
och praktiska
råd
att smitta andra ges genom de medicinska
behandlande
läkare skall ge enligt 26 § men kan också bestå i välkända
vid toalettbesök.
försiktighetsåtgärder
som t.ex. handhygien
undvika

Den
enbart

s.k. informationsplikten

regleras

iandra

stycket.

Denna

gäller

smittsam sjukdom.
I den allmänna
är om allmänfarlig
vad gälöverväganden
av kommitténs
ges en redovisning

då fråga

motiveringen

ler infonnationsplikten,

se kap. 24. Där framgår

bl.a. att kommittén

an-
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smittrisk
ser att en person som riskerar att utsättas for en beaktansvärd
bör kunna ställa krav på att få vetskap härom för att kunna avgöra om
han eller hon vill utsätta sig for risken att smittas. Vidare understryker
att såväl osmittade som smittade personer har ett ansvar for
undviks,
och för att även den
så långt det är möjligt
att smittspridning
försiktighet
bidra
till
den
skall
kunna
osmittade
som är
personen

kommittén

i vilka förhållanden
som råder.
smittad
den
är
Infonnationsplikten
att
av en allmänsom
andra människor
sjukdom i vissa fall skall informera
farlig smittsam
den smitom att han eller hon bär på smittan. I princip innebär detta att
bör han eller hon ha insikt

nödvändig

innebär

om vad for sjukdom han eller hon har. Uppgifter
för smittspridningen
är
detaljer
som inte har betydelse
om närmare
innebär inte en allmän skyldighet
Bestämmelsen
dock inte nödvändiga.

tade skall

informera

då
utan endast vid sådana situationer
alltför
När
obetydlig.
smittrisk
inte
reell
för
är
som
en
en person utsätts
och på sjuksituationen
beror på den enskilda
sådan risk föreligger
Den enskilde skall få kunskap härom av sin läkare
domens smittvägar.
tandskall t.ex. informera
Den som bär på en blodsmitta
enligt 26
läkare och i vissa fall vårdpersonal se vidare den allmänna motiveringi alla sammanhang

att informera

Är fråga om en sexuellt överförbar
sjukdom skall sexualen, kap. 24.
skall bl.a. inforrneoch den som bär på tuberkulos
partners informeras,
ra dem han delar bostad med.
är inte särskilt sanktionerade.
enligt bestämmelserna
Skyldighetema
Underlåter
eller

den enskilde

henne närstående

att fullgöra sin informationsplikt
behandlande
person är emellertid

till

en honom
läkare i vissa

Det skall vidare
den närstående, 30
att underrätta
i
för smittrisk
eller
någon
någon
smittat
utsatt
den
som
om att
den
allmänna
åtgärder,
straffrättsliga
föremål
för
vissa fall kan bli
se
smittkap. 30. Ytterst kan den som bär på en allmänfarlig
motiveringen
situationer

skyldig

erinras

och som inte vill eller inte är i stånd till att vidta erforderoberoende av
bli föremål för isolering
i vissa situationer
föreskrifter,
34
särskilda
meddelas
eller
33

sam sjukdom
liga åtgärder
samtycke,

Smittskyddsverksamheten

Information

och förebyggande

åtgärder

13 §
ansvar för att enskilda får den inforsjukmation som de behöver för att kunna skydda sig mot smittsamma
bedrivs främst av smittpreventionsarbetet
domar.
Det rent faktiska
jfr 53 § p 1 och 2. Även annan hälso- och sjukvårdsskyddsläkaren
I paragrafen

fastslås

landstingets
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som är verksam
arbete jfr 14 §.

utför

smittskyddet

inom

personal

emellertid

sådant

14 §
skall se till att allI 53 § p 1 och 2 stadgas att smittskyddsläkaren
för att kunna skydda sig mot
information
mänheten
får erforderlig
till
smittsamma
sjukdomar
samt att han skall ge råd och anvisningar
För alla dem som arbetar
grupper som är särskilt utsatta för smittrisk.
prevention
med smittskydd
är emellertid
en viktig
genom information
uppgift. I paragrafen fastslås därför att all hälso- och sjukvårdspersonal
är skyldig att ge patienterna
som är verksam inom smittskyddet
sjukdomar.
ningar om hur de kan förebygga smittsamma

och epidemiologisk

av sjukdomsfall

Rapportering

upplys-

övervakning

15 §
till del av första meningen
i
första stycke motsvaras
Den föreslagna bestämmelsen
10 § i nu gällande smittskyddslag.
omsamtliga smittfattar dock
i motsats till nu gällande bestämmelse
samma sjukdomar.

Bestämmelsens

andra

I bestämmelsens
handlande

läkare

definieras

stycke

enligt

Liksom

i lagen.

vad som avses med be§ första stycket i nu gälläkare den läkare som har

ll

avses med behandlande
älv
medicinska
det omedelbara
ansvaret för patienten. Patienten avgör
behandlande
läkare.
Misstänker
han
smitnågon
skall
att
vara
vem som
blir
tats av en smittsam sjukdom och uppsöker läkare för undersökning
lande smittskyddslag

automatiskt

den läkaren

patientens

behandlande

läkare.

I lagen finns åt-

skilliga bestämmelser

läkare. Om den som undersom rör behandlande
läkare,
smittsam sjukdom byter behandlande
för en allmänfarlig
underrätta
omedelbart
skall den läkare som övertar behandlingsansvaret

sökts

behandlande

den tidigare

läkaren

och smittskyddsläkaren

21

§.

16 §

Paragrafen
dom.

smittskyddslag
skyddsinstitutet.
kommer

läkares

reglerar

Anmälan

skall

att anmäla fall av smittsam sjukvad som sker enligt nu gällande
dels till Smittsmittskyddsläkaren,

skyldighet

i likhet

med

göras dels till
I de fall anmälande

läkare

är uppkopplad

som datasystemet

Anmälningsskyldiga
mikrobiologiskt

till

SmiNet

endast en anmälan att behöva upprättas, eftertill båda instansema.
till
att anmälan befordras
ser
behandlande
läkare även läkare vid
är förutom

dock i praktiken

laboratorium

samt obducerande

läkare.

Författningskommentarer

SOU 1999:51

Till

och kliniskt
behöver

från

skillnad

misstänkta

således

vad som gäller
fall anmälas.

inte ha ställt

både konstaterade

idag skall

fullständig

Den

anmälningsskyldige

fall

läkaren

han gör sin ankan göras. Åtgärder mot

diagnos

innan

tidsvinster
att behövliga
detta kan vara värkan då sättas in så tidigt som möjligt;
misstanke
i lagens
För
meningokocksjukdom.
att
fall
bl.a.
i
defullt
av
konkret
finns
något
det
dock
att
mening skall föreligga krävs
som tyder
sjukdomen är för handen, t.ex. att patienten upppå att den smittsamma

mälan,

vilket

medför

smittspridning

som är typiskt för ifrågavarande sjukdom.
enligt p 1 skall ske vid
Anmälan
göras i två fall. Anmälan
smittskyddsåtgärder
utöver behandling.
smittsam sjukdom som påkallar
smittsamma
Det kan, men behöver inte, vara fråga om allmänfarliga
vid
enligt 2 § andra stycket. Även i andra fall exempelvis
sjukdomar

visar något symptom
skall

kan anmälan behöva
eller streptokockinfektioner
av diarréer
ansamling
av fall av infekgöras. Detta innebär att t.ex. anmälan av en
kan ske, vilket kan medföra att omfattningen
tionssjukdomar
av vissa
utbrott snabbare kan minskas än vad som är fallet i dagens läge. An-

utbrott

göras på denna grund i de fall då åtgärder
Såsmittspridning.
för att förhindra
är erforderliga
utöver behandling
profylax och
dana åtgärder kan bl.a. vara råd om försiktighetsåtgärder,
eller förstöreloch desinfrcering
till berörda, smittspåming
information

mälan

skall

emellertid

enbart

enligt p 2 skall göras då det rör
objekt. Anmälan
se av ett smittförande
epidemiologisk
sig om en sjukdom som är föremål för nationell
uppenligt p 1 omfattas
Ofta lär de sjukdomar
följning.
som rapporteras
även av p
vara fallet. Närmare
men så behöver inte nödvändigtvis
skall
ske
enligt
anmälan
fall
vilka
bestämmelser
p 1-2 skall medom i
delas av regeringen.
eftersom det i dessa
En anmälan enligt p l skall göras ofördröjligen,
igång så
kommer
smittskyddsarbetet
nödvändiga
det
fall är viktigt
att
Detta innebär att anmälan helst skall göras samma
som möjligt.
eller misstanke om sådag och senast dagen efter sjukdom konstaterats
antingen per post eller
skall göras skriftligen,
Anmälan
dan uppstått.
akuta
lägen behöva föreanmälan
kan
i
skriftlig
datorrnedia.
En
genom
snabbt

En anmälan som enbart sker enligt p 2 behöver
gås av ett telefonsamtal.
däremot generellt sett inte ske lika snabbt. Denna typ av anmälan bör i
regel göras antingen snarast, dvs. med samma hastighet som ordinarie
postgång, eller periodiskt vilket innebär rapport varj e vecka, månad eller annan lämplig tidsrymd.
Läkare skall inte, såsom
domar

gifter

idag,

beträffande

även göra anmälan till den kommunala
och hälsoskyddsornrådet.
miljö-

inom

skyddsläkaren

att underrätta

relevanta

vissa

smittsamma

sjuk-

nämnd som fullgör uppDet åligger istället smitt-

obj ektansvariga

myndigheter

om
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erfordras,
att smittskyddsåtgärder
se 60
behandlande
läkaren.
farandet hos den

förenklas
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för-

17 §
fastslår

Paragrafen

enligt

16 § skall innehålla.

21 § i gällande

smittskyddslag.Första

vad anmälan

i princip
sen motsvarar
anmälan skall lämnas uppgifter
smittkällan

den sannolika

läkare

der behandlande

gärder kan förutom
ra smittspridning
socialt
stöd som

Bestämmel-

stycket:

i

och adress,
om den smittades identitet
och de sannolika smittvägama
samt de åtgärSådana åtvidtagit för att hindra smittspridning.

t.ex. vara de råd för att förhindoch olika typer av psykomottagit
som patienten
Vidare
skall anmälan
behandlande
läkare initierat.

behandlingsinsatser

av betydelse för smittskyddet
som
exempelvis
uppgifter
kan föreligga
om patientens
yrke om detta är sådant att det kan ha samband med sjukdomsfallet.
får föreskriva
Andra stycket: Regeringen
att uppgift om identitet och
vissa sjukdomar.
Här
smittkälla
inte skall lämnas i anmälan beträffande
typer av uppgifter
i det enskilda fallet,

innehålla

andra

till

som omfattas av 1.3 i bilagan
hivinfektion,
klamydia,
gonorré,

haft i åtanke de sjukdomar

har kommittén

den befintliga

smittskyddslagen

och för vilka
identitetsuppgiñer
och ulcus molle
m.m. inte
Kommitténs
överväganden
lagstiftning.
befintlig
anmälan
enligt
i
anges
kap. 23.
i denna del redovisas i den allmänna motiveringen,

syfilis

18 §
I paragrafen

16 § bör regleras
het regeringen
förfarandet

där misstanke

meddelas om
annat bör föreskrifter
anmälts
sjukdom
enligt 16
om

undersökning
efter noggrannare
visat
föreskrifter
att i
ger vidare möjlighet

sig vara ogrunmeddela vissa

eftersom behovet av klinisk
anmellan
olika
laboratoriefynd
bl.a.
varierar
av
beträffande
kikhosta
laboratorieanmälan
vara
Vaccinationsprogrammet.
I sådant fall kan
av

från anmälningsskyldigheten

undantag

respektive

sjukdomar.

tillräcklig
klinisk

Bland

bestämmer.

i de fall

men misstanken
dad. Paragrafen
mälan

att närmare bestämmelser
om anmälan enligt
meddelade av regeringen
eller myndigi föreskrifter,

föreskrivs

Så kan t.ex.
för uppföljning

anmälan

eventuella

anmälan

undantas.

smittvägar,

I andra

framstå

kan göras i anmälningsskyldigheten.

fall

kan vissa

som mindre

uppgifter,

relevanta

varför

t.ex. om
undantag
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Utredning

av sjukdomsfall

Läkarundersökning
19 §
att söka läförsta stycke regleras den enskildes skyldighet
med
de fall
överensstämmer
Skyldigheten
kare och låta sig undersökas.
till smittatt medverka
är skyldig
enligt 22-23
då den enskilde
då
skyldighet
sådan
åläggs
enskilde
den
innebär
att
en
spåming. Detta

I paragrafens

att befara
hon vet eller har anledning
sjukdom eller annan
smittsam
en allmänfarlig
skäl
bör utredas av epidemiologiska
smittvägar
fall
dessa
§.
I
till
22
begrepp, se kommentaren
befara
att
att
söka läkare. Anledning
dröjsmål
han eller

dom kan t.ex. föreligga
satts för risk att smittas

att han eller hon bär på
smittsam

för

sjukdom

vars
av detta
den enskilde utan

innebörden

skall

man bär på dylik sjukdå kliniska
symtom uppträder eller om man utvid kontakter med någon som man vet eller får

kan också uppkomma
genom att man
reda på är smittad. Skyldigheten
i gällande lag
Liksom
underrättas
om risken i ett smittspåmingsärende.
bör det inte vara den enskildes egen uppfattning
som är avgörande för

föreligger eller inte.
om skyldighet
Syftet med läkarundersökningen

är

att

försöka
endast

klarlägga

vilken

undersökningar

det är fråga om. Skyldigheten
avser
dvs. för att konstatera
smittskyddshänsyn,
motiverade
om
är
av
som
får sålunda inte enbart vara
Undersökningen
föreligger.
smittsamhet
behandla sjukdomen hos den enskilde.
motiverad
av att man vill kunna
torde stå i strid med principerna
om frivillig
En sådan skyldighet
motiv torde det inte heller
När det gäller rent medicinska
behandling.

sjukdom

sjukdomar på annat
att behandla smittsamma
sjukdomar.
sätt än andra allvarliga
Även här
Andra stycket reglerar läkarens undersökningsskyldighet.

finnas

någon

anledning

sjukdomar
smittsamma
begränsad till allmänfarliga
bör utredas av epidemiologiska
sjukdomar vars smittvägar
läkare.
verksamma
gäller såväl privat som offentligt
skäl. Skyldigheten
skall
skyldighet
läkarens
för
krävs,
att
Enligt gällande smittskyddslag
förhindrad
för uppgiften och inte är
aktualiseras,
att han har kompetens

är

skyldigheten

eller

andra

innehåller
inte några såbestämmelsen
att utföra den. Den föreslagna
det han gör
för
ha
kompetens
skall
läkare
Att
dana begränsningar.
en
område.
sjukvårdens
och
hälsopå
bestämmelser
följer redan av andra
undersökning
Om läkaren inte anser sig ha kompetens att genomföra en
läkare tar vid liksom
åligger det honom att se till att kompetent
om
undersökgenomföra
förhinder
har
anledning
att
läkaren
av annan
ningen.
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smittsam sjukdom
Om en patient misstänks bära på en allmänfarlig
skall läeller provtagning
undersökning
sig erforderlig
men motsätter
karen enligt tredje stycket ofördröjligen
göra anmälan till smittskyddsläkaren.

att anmälan i princip skall göras samma
då en patient av någon anledning
misstanke
vid smittFör fall då
om smitta framkommit
innebär

Ofördröjligen

dag. Bestämmelsen
söker läkarvård.

täcker

situationen

finns bestämmelser

spårning

i 25

20 §

Paragrafen

ersätter

smittskyddslag.

36 § i gällande

Enligt

den föreslag-

i vissa särskilda fall beslutas
kan tvångsundersökning
na bestämmelsen
med
misstänks
bära på allmänfarlig
fog
beträffande
en person som
för tvångsundersökning
smittsam sjukdom. Tillämpningsområdet
är nåden allmänna
skyldigheten
än vad som gäller beträffande
19 §. Dels skall det vara fråga om en allmänfarlig
sjukdom. Dels måste det finnas konkreta omständigheter
som

got snävare
att uppsöka
smittsam

läkare

vad som gäller enligt
för att personen kan vara smittad. Liksom
nuvarande
smittskyddslag
är det inte tillräckligt
att personen enbart har
allmänt
beteende
i
innebär risk för att
övrigt
eller
livsföring
ett
som
en

talar

han eller hon skall

patient

av någon
enten berättar eller

smittas.

anledning

misstanke

Tillräcklig
uppsöker

läkare

kan t.ex. uppstå då en
genom vad pati-

antingen

genom iakttagelser som läkaren gör. Det kan vidare
får uppgifter om att en pereller
smittskyddsläkaren
så
läkaren
att
vara
smittrisk.
Särskilda
krav måste dock ställas
konkret
för
utsatts
son
en
skall inte kunna grundas på
tvångsundersökning
på sådana uppgifter;
allmänt

hållna

om att en person utsatts för smittrisk.
begränsas ytterligare
av att tvångsundersökmedför påtaglig risk för att
kan beslutas om ovissheten

påståenden

Tillämpningsområdet
ning

endast

andra människor

kan smittas.

Om risken

for att andra smittas

av en eller
inte få genomföras mot den
annan anledning är liten bör undersökning
enskildes
bedömning
vilja. Det bör här vara fråga om en individuell
med utgångspunkt
kring den enskilde.
i omständigheterna
och provtagningen
av undersökningen
smittskyddslag.
Vilka
enligt nuvarande

Omfattningen

avses motsvara
vad som gäller
undersökningar
och prov som skall göras respektive
tas får avgöras från fall till fall.
Ibland kan det vara tillräckligt
med endast klinisk diagnos, medan det i
andra fall kan krävas
t.ex. provtagning
enskilde. Däremot
i övrigt

förorsaka

Beslutsrätten
ma länsrätten.
konventionen

från

någon
saliv,

form

av provtagning.
urin, avföring eller

Mindre

ingrepp

som
får tålas av den
den enskildes hälsa eller
blod

får ingrepp som kan riskera
annat än obetydliga men inte genomföras.
skall i första instans
om tvångsundersökning

Detta föreslås mot
och regeringsforrnen

bakgrund
tillerkänner

tillkom-

av den vikt som Europaden kroppsliga
integri-
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i
ett frihetsberövande
torde det långt i
mening, se kap. 21. Visserligen
Europakonventionens
Rättsundersökningar.
ingripande
särskilt
fråga
fall
från i alla
om
vara
ske.
alltid
bör
domstolsprövning
för
talar dock
säkerhetsskäl
att
Skulle situatiohar att pröva målet skyndsamt,
Domstolen
se 77
och brådskande
art att en omedelbar undersöknen vara av så allvarlig
beslut
inte kan avvaktas ges enligt
domstolens
och
nödvändig
ning är
isolering.
tillfällig
smittskyddsläkaren
att tillgripa
för
36 § en möjlighet
läkarunderutfört
I paragrafens sista stycke åläggs den läkare som

teten.

kan

Tvångsundersökning

sökningen
om resultatet

även

att omedelbart

en skyldighet
av denna.

innebära

underrätta

smittskyddsläkaren

21 §
19 § i gällande

i princip
motsvarar
bestämmelsen

Bestämmelsen

skall

ligt den föreslagna
gare behandlande
om ett läkarbyte.

läkaren

utan

också

emellertid

smittskyddslag.

En-

inte endast den tidi-

smittskyddsläkaren

underrättas

Smittspårning
22 §
och behandlar
18 § i nu gällande smittskyddslag
sjukvårdspersonals
och
läkares och viss annan hälsoansvar vad gäller
blir aktuell anges i
Smittspårning
Vid vilka sjukdomar
smittspåming.
skall ske då fråga är om allmänfarliga
stycket. Smittspårning
första
Bestämmelsen

ersätter

sjukdomar
vars smittsåledes
sig
skäl.
Det
rör
om ett
vägar bör utredas av epidemiologiska
sjukdomarna;
smittsamma
än de allmänfarliga
större antal sjukdomar
för
konsekvenser
här avses även sjukdomar som kan leda till allvarliga
inte ges i tid och som om de får en
den drabbade om t.ex. behandling
I dessa fall är det
för folkhälsan.
utgör en belastning
större spridning
spåras upp, dels att man når människor
viktigt dels att smittkällan
som
för att kunna erbjuda dessa behandling
kan ha smittats av sjukdomen
vaccination
insatser som information,
eller förebyggande
m.m. Typexde allförutom
bestämmelsen,
omfattas
empel på sjukdomar
av
som
mänfarliga

eller

sjukdomar

smittsamma

campylobacter,

överförbara

sjukdomar

Andra

och TBE.

rör

sjukdomar

Smittspårning

konstateras

utan

beträffande

ett flertal

även

är mag- och tarmsjukdomar
som
sexuellt
EHEC och hepatit A. Beträffande
och
det sig främst om gonorré, klamydia

sjukdomarna,

smittsamma

salmonella,

syfilis.

smittsamma

andra

som också torde omfattas är t.ex. legionella
skall inte endast ske i de fall smittsam sjukdom
vid

misstänkta

sjukdomar,

fall.

behöva

Smittskyddsåtgärder
vidtas

även

kan,

om sjukdomen
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och det kan vara viktigt
att redan i ett tidig skede nå
meddelar,
sjukdomen.
Regeringen
kan
ha
smittats
av
enpersoner som
vilka
sjukdomar
ligt tredje stycket, närmare föreskrifter
om
som avses.
omfattar uppgifter om vem elSkyldigheten
att söka få upplysningar
i
ler vad patienten kan ha fått smittan i från samt vilka som patienten
inte är fastställd

sin tur kan ha smittat. För att betona vikten av att den för smittspårförsöker
nödvändiga
upplysningar
verkligen
ningen ansvarige
att
sägs i bestämmelsen
att den ansvarige aktivt skall söka få upplysningar.
och

Riktlinjer

vägledning

for

hur

bör

smittspåmingsarbetet

bör ges i allmänna råd jfr 72 §.
lag är det den behandlande
Enligt nuvarande

bedrivas

som har det
han
eller hon i
även om
ansvaret for smittspåmingsarbetet
ofta delegerar det praktiska arbetet till annan hälso- och sjuk-

formella

praktiken

läkaren

innebär viss
se vidare kap. 5.2. Föreslagen bestämmelse
för
smittspåmingsarbetet
den
personkrets
som ansvarar
av
läkare är dock skyldig att tillmed den enskilde patienten. Behandlande

vårdspersonal,

utvidgning

se att ansvaret ges till personal med kompetens för arbetet.
Den som ansvarar för smittspåmingen
är enligt andra stycket

skyl-

att personer som hans eller hennes patient kan antas ha
och anmodas att söka läkare. Den
smittat underrättas
om sjukdomen
behöver dock inte i samtliga fall persom ansvarar för smittspåmingen

dig att tillse

sonligen

den som kan antas ha smittats. Om det är lämpligt
eller med stöd av
åt patienten, antingen självständigt

kontakta

kan detta överlåtas

får göras med ledning av den praxis
eller kurator. Bedömningen
STD-vården
och vid behov bör vägledning
utvecklats
bl.a.
inom
som
har dock alltid en skyloch riktlinjer
centralt.
personal
Ansvarig
ut
ges
kan
den
ha smittats verkligen
dighet att kontrollera
att
som man antar
och att han eller hon anmanats att upphar underrättats
om misstanken
söka läkare. Kontrollen
bör också omfatta om personen verkligen
sökt
läkare

person inte har uppsökt läkare bör han eller hon
övertalas att göra detta och också underrättas
om
19

läkare.

I de fall berörd

i första

hand

försöka

sin skyldighet

enligt

23 §
Bestämmelsen

ersätter

smittspåmingens
patienten
förmår,

även
medverka

14 § i gällande

centrala

betydelse

fortsättningsvis
till

att utröna

tagit över smittspåmingen

Med
skall

hänsyn

till

den enskilde

vara skyldig att, så gott han eller hon
varifrån smittan kan ha erhållits och till

vem smittan kan ha spritts.
Den sista meningen i bestämmelsen
läkaren

smittskyddslag.

för smittskyddet

se

tar sikte på fall då smittskydds24 §.
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24 §
Hälso-

och sjukvårdspersonals

smittspåming
att genomföra
måste
genomföra smittspåmingen

skyldighet

Den person som skall
han måste också besitta
inte bara ha goda epidemiologiska kunskaper;
enskilda
patientens livssituation.
sig in i den
en förmåga att kunna sätta
skall genomföras på ett sätt som inte verkar kränkanEn smittspåming
elde för patienten och den eller de personer som denne kan ha smittat

regleras i 22

Undersökkan vara mycket tidskrävande.
av. Uppgiften
utföra lagunderlåter
läkare
att
att
ningar har visat att det förekommer
sätt. Detta kan
eller utför den på ett bristfälligt
stadgad smittspåming
För att
och tidspress.
faktorer,
t.ex. kompetensbrist
bero på olika
ler

smittats

sätt,
utförs på tillfredsställande
verkligen
att smittspåming
behandbefria
smittskyddsläkaren
att
möjlighet för
ges i bestämmelsen
den
från uppgiften och överlämna
lande läkare eller annan personal
och erfarenhet. Detta kan ske i
kompetens
till en person med tillräcklig
läkaren själv elbehandlande
den
från
underrättelse
två fall. Dels efter
säkerställa

då han inte ser sig i stånd att genomföra viss smittler annan personal,
i sitt arbete själv finner att ett
Dels då smittskyddsläkaren
spåming.
riktigt sätt jfr 53 § p 4. Avutförs
på
inte
smittspårningsärende
visst
själv skall ta över
smittskyddsläkaren
hand
att
sikten är inte i första
finundantagsfall
i
kan smittskyddsläkaren
Emellertid
smittspåmingen.
födoämnesbuatt så sker, t.ex. vid större epidemier av
na det lämpligt
utföra
att personligen
Han har då möjlighet
dylikt.
eller
ren smitta
bestämmelenligt
Övertagande
eller
överlämnande
Ett
smittspåmingen.
i sin helhet eller
sen kan avse smittspåmingsärendet
såsom själva kallelsen
av de av patienten uppgivna
läkare.
söker
dessa
kontroll
av att

enbart

del därav,

personerna

samt

25 §
Bestämmelsen

ersätter

26 § i nuvarande

smittskyddslag.

Skyldigheten

gäller endast vid allmänfarliga
Någon
§
sjukdomar
smittsamma
om tvångsundersökning.
det
åligger
stället
i
sjukdomar;
andra
inte vid
föreligger
anmälningsplikt
att aktivt söka påverka personen
den som ansvarar för smittspåmingen
söka
läkare.
att
dvs. i
skall göras av den som ansvarar för smittspåmingen,
Anmälan
besjukvårdspersonal
och
än
hälsofall även annan
förekommande
han
det
efter
skyldigheter
att
läkare. Smittskyddsläkarens
handlande

att göra anmälan

till

smittskyddsläkaren
jfr

mottagit

anmälan

framgår
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Råd och stöd
26 §

Enligt bestämmelersätter 16 § i gällande smittskyddslag.
läkaren
har
första
skyldighet
och
stycke
att ge medicinska
sens
en
praktiska råd till en patient om hur denne skall undvika att utsätta andra
för smittrisk.
vill undvika
De allra flesta människor
att smitta andra,
Paragrafen

och en skyldighet
sina medmänniskor

skyldigheter

för den som bär på en smittsam sjukdom att skydda
finns intagen i 12
För att kunna fullgöra
sina
den enskilde ges tillräckliga
för att ta
förutsättningar

skall

utforär att den enskilde får individuellt
ansvar. En sådan förutsättning
mad information
eller
hon
kan
vad
han
för
förhindra
göra
att
att
om
smitta sprids vidare. Det kan här erinras om att läkare har en allmän
skyldighet enligt andra bestämmelser
på hälso- och sjukvårdens område
och råd till patienten rörande sjukdom som patienatt ge upplysningar
sjukdomar.
ten drabbats av. Detta gäller självklart också smittsamma
Vilka råd läkaren skall ge bör bygga på sjukdomens
art och den enskildes

livssituation.

tes kontakter

Liksom

med läkaren,

gång samt livsföring
tion om sjukdomens

nu kan dessa råd avse bl.a. den undersökhygien, isolering i hemmet, arbete och skol-

i övrigt.

skall

I rådgivningen

också ingå infonna-

och smittvägar.
Det kan vara svårt
art, smittsamhet
för den enskilde läkaren att i alla fall ha tillräckliga
kunskaper om vilka
förebyggande åtgärder som bör vidtas. Vägledning
bör därför ges centralt i form av allmänna
råd jfr 72 § och vid tveksamhet
bör läkaren
kontakta
honom

smittskyddsläkaren,
53

att bistå
som har en lagstadgad skyldighet
53 § p 5 har smittskyddsläkaren
en skyldighet

§ p 4. Enligt
råd ges till dem som kan ha smittats. De s.k.
att ändamålsenliga
smittskyddsbladen
bör ocksom ges ut av Smittskyddsläkarföreningen
så kunna utgöra ett hjälpmedel.
Uppgifter
vilka
råd
och
anvisningar
om
skall enligt 3 § andra stycket p 5 patientjournalsom givits patienten

att tillse

lagen

1985:562

intas

inom

hälso-

sjukvården

och

dokumentering

i den patientjournal
skall

föras

för

som vid Vård av patienter
varje patient.
En sådan

och underlättar

på att rådgivning
har ägt rum
utgör ett slags "kvitto"
för såväl patienten som läkaren att vid följande
kon-

takter

i vilka

få klarhet

individuella
råd som har givits.
stadgas att nödvändigt
psykosocialt
stöd skall erbjuden enskilde
smittskyddsskäl
behöver
det. Utpersonen
av

I andra

stycket

das om
gångspunkten
samhällets

för bestämmelsen

skyldighet

är kommitténs

att bistå den enskilde

överväganden

angående

smittade

så att denne kan ta
med att hantera situa-

sitt ansvar, se kap. 25. Den som har svårigheter
tioner där andra kan utsättas för smittrisk
och som inte på egen hand
klarar av att i nödvändig
ändra sitt beteende eller sin livsutsträckning
situation
måste så snart som möjligt
få erforderligt
stöd och hjälp.
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torde det vara så att det inte
sjukdomar
långvariga
och dylikt som är avbehandling
frågorna
medicinska
främst är de
om
Det
stöd
i
sin livssituation.
behöva
också
görande utan den enskilde kan
allmänna
dock
inte
stöd som skall erbjudas enligt bestämmelsen
avser
Sådant stöd
smittskyddsskäl.
behövas
skall
stödet
stödbehov
av
utan
också
själv,
läkaren
behandlande
av annan hälsokan ges av den
men
psykokuratorer,
särskild
kompetens
med
t.ex.
och sjukvårdspersonal
fall
vissa
stöd kan i
även tillPsykosocialt
loger eller psykoterapeuter.
vid

Särskilt

handahållas

svåra

frivilligorganisationer.

olika

genom

27 §
är läkaren
smittskyddslag

bestämmelsen

Enligt

25 § i nuvarande

då den enskilde

läkaren

åtgärder.

patienten

första

Bestämmelsens

-

i likhet

skyldig

med vad som gäller enligt
att anmäla till smittskydds-

inte iakttar

nödvändiga

försiktighets-

endast då fråga är om allskillnad
från nuvarande regle-

stycke gäller

sjukdomar. Till
för läkaren att inte göutrymme
ring lämnas i paragrafen ett uttryckligt
fås
stöd
kan
erforderligt
genom läkarens försorg. Den
ra anmälan om
bl.a.
motiveras
föreslagna bestämmelsen
av vikten av att en patient som
mänfarliga

smittsamma

förtroende
smittsam sjukdom skall känna tillräckligt
bär på en allvarlig
för att kunna ta upp och diskutera sina svårigheter med läkaren.
Enligt andra stycket skall anmälan enligt första stycket också göras
sjukdom, om det finns särskild risk för smittspridvid annan smittsam
för
då risk föreligger
är främst tänkt att tillämpas
ning. Bestämmelsen
Det
att smitta skall spridas i slutna miljöer såsom sjukhem och daghem.
skall

för smittskyddsläkaren
att vidta tvångsatt möjlighet
andra
stycket
anmälan
enligt
till skillnad
vid
föreligger
Syftet är att
gäller efter anmälan enligt första stycket.

understrykas

åtgärder

inte

mot vad som
smittskyddsläkaren

enligt

kunna använda sina allmänna
stånd ett samtal med den smittade.

skall

53 § samt få till

befogenheter

Vård och behandling
28 §

enligt vetenDen vård och behandling
som skall erbjudas är sådan som
eller minska
skap och beprövad erfarenhet erfordras för att undanröja
behandling
och
vård
sådan
För
smittspridning.
risken för
som den ensmittsaminte
påverkar
och
sig
i
skilde kan behöva för sjukdomen
som

gäller bestämmelserna
innebär
bestämmelse
Aktuell
vilja.
enskildes
ske mot den

heten

exempelvis

behandling

i hälso-

och sjukvårdslagen

1982:763.

kan
eller medicinering
inte att behandling
Med särskilda behandlingsinsatser
avses
för missbruk av alkohol eller narkotika.
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29 §
del av 25 § i nu gällande smittskyddslag.
Till skillreglering lämnas dock i paragrafen uttryckligen
ett
för läkaren att inte göra anmälan om erforderligt
stöd kan fås

Paragrafen

ersätter
nad från nuvarande
utrymme

läkarens

genom

Se även kommentaren

försorg.

till 27

30 §
Av 33 § framgår
användas

att isolering oberoende av samtycke i princip inte kan
i syfte att endast skydda någon eller några individer
i den

smittades

personliga

omgivning.

gas på andra sätt än genom
underrättelse
till närstående
här föreslagna

I sådant fall

kan smittrisken

förebyg-

isolering

av den smittade. Ett sådant sätt är
behandlande
läkare, vilket regleras i den
av

paragrafen.

Sådan underrättelse

innebär

visserligen
en viss begränsning
av nuå
andra
sidan
är
åtmen
en mindre ingripande
gärd än isolering enligt 33 § då den smittade personen inte vill medverka. Med hänsyn till betydelsen av förtroendet
mellan den smittade patiendast ske då den som utsätts för
enten och läkaren kan underrättelse
varande

selcretesskydd

risk

att smittas är en till den smittade personen närstående och då det
står klart att den smittade
inte frivilligt
vill informera
personen
om
smittrisken.
Med närstående avses make eller annan person som den
smittade personen lever med i en relation eller andra nära familjemed-

lemmar som han eller hon lever tillsammans
med. Underrättelse
får endast äga rum om fråga är om en allmänfarlig
smittsam sjukdom och om
läkaren bedömer att den närstående löper en påtaglig risk att smittas.
Att
kan

underrättelseskyldigheten,

fullgöras

smittskyddsläkaren

om särskilda
framgår

skäl

föreligger,

istället

andra
av
av paragrafens
stycke. Sådana särskilda skäl kan tex. vara att behandlande
läkare har
svårt att få kontakt
med en till patienten
närstående person eller att
underrättelseskyldigheten
kräver särskild erfarenhet
som den behandlande läkaren saknar.
Genom

det av kommittén
föreslagna tillägget i 7 kap. l § sekretessenligt ovan kan lämnas utan hinder av
att underrättelse

lagen klarläggs
sekretess.

Innehåll

i anmälan

m.m.

31 §

Paragrafen

reglerar
stycket,
lan skall

27 § i gällande smittskyddslag.
motsvarar
Bestämmelsen
vad anmälningar
till smittskyddsläkaren
enligt
19 § tredje

25

27 § eller 29 § skall

finnas

uppgifter

innehålla.

om den smittades

I samtliga
eller

typer
misstänkt

av anmäsmittades

l
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som den som anmäler bedömer
fortsatta åtgärder. En anmäsmittskyddsläkarens
vara av betydelse för
19 §
lan som görs därför att någon vägrar låta sig läkarundersökas
omständigde
innehålla
uppgift
skall
§
även
om
tredje stycket eller 25
grundar sin misstanke
läkaren
om
den behandlande
heter på vilka
identitet,

samt andra

adress

uppgifter

smitta.
32
I paragrafens första

stycke regleras

skyldigheten

läkare

för behandlande
smitta

samt
annan läkare om viss patients
och praktiska råd som läkaren givit patienten enligt
skall ske om någon som for smitta av allmänSådan underrättelse
26
eller med
sjukdom tas in på en kiiminalvårdsanstalt
farlig smittsam
underrättelsen
är den läMottagare
tvång på annan vårdinrättning.
av
i fråga.
kare som svarar för hälso- och sjukvården på vårdinrättningen
så
smittspridning
för
risken
underrättelseskyldigheten
är
att
Syftet med
tvångsomhändertagandet.
vid
skall minskas
långt som möjligt
innehåller
smittskyddslag
Nuvarande
om motsvaen bestämmelse

att i somliga fall
om de medicinska

underrätta

sker av någon som
för det fall intagning
vid hivinfekenbart
dock
inte
§.
Det
är
32
hivinfektion
för smitta av
vårdinrättningen
på
att få upption som behov kan finnas för läkaren
gifter om den intagne. Det gäller även vid t.ex. hepatit B, tuberkulos
sjukdomar. Här föreslagen bestämmelse
och andra svåra smittsamma

rande

underrättelseskyldighet

innebär

att underrättelse
Liksom
sjukdomar.

därför

smittsamma

ses med annan vårdinrättning
enligt
ner som lämnar vård
för psykisk

vårdinrättningar
nal

som
särskilda

är verksamma
ungdomshem

styresmannen

vid

ske vid

skall

samtliga

allmänfarliga

enligt nu gällande smittskyddslag
avinstitutioi lagtextens mening LVM-hem,
lagen l990:52
om vård av unga samt

tvångsvård.

Att hälso-

kriminalvårdsanstalt,

och sjukvårdspersoLVM-hem

eller

s.k.

att i vissa fall underrätta
i sin tur har skyldighet
den som förestår hemmet om att
respektive
framgår
sjukdom
samhällsfarlig
av 37 § lagen

vid anstalten

har en
i anstalt,
om kriminalvård
LVM
fall
i
vissa
missbrukare
av
med särskilda bestämmelser
l990:52

en intagen
1974:203

26 a § lagen 1988:870
orn vård
och 12 § tredje stycket lagen
Komom vård av unga LVU.

skall anpassas till den nu föreatt dessa bestämmelser
kap. 32.
motiveringen
allmänna
slagna smittskyddslagen,
se den
underrätta
andra stycket skall läkaren på vårdinrättningen
Enligt

mittén

föreslår

sådant
om den intagne inte kan tas om hand på ett
kan
då
Smittskyddsläkaren
förhindras.
kan
ge råd
sätt att smittspridning
bli
det
kan
sjukdom
smittsam
starkt
t.ex.
åtgärder. Vid en
om lämpliga
på
isolering
vård under frivillig
fråga om att ge den sjuke medicinsk
sjukhus. I vissa fall kan situationen
av att den smittade
vara föranledd

smittskyddsläkaren
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och

de medicinska

förhindrande

av smittspridning.
och behov
situation

enskildes

förebygga

smittspridning,

Isolering

råd

praktiska

givits

som

Smittskyddsläkaren
samt vilka

insatser

honom

till

skall då utreda

den

som erfordras

för att

55

m.m.
för isolering

Förutsättningar
33 §
Paragrafen

reglerar

för isolering

förutsättningarna

utan samtycke.

Så-

dan isolering

är en åtgärd som endast får tillgripas
som en sista utväg
för att hindra smittspridning.
för kommitténs
Utgångspunkterna
ställ-

ningstagande

i denna

motiveringen,

kap. 26, där bl.a. de principer

till grund

fråga

för tillämpningen

har

behandlats

utförligt

i den

kommittén

av tvångsåtgärder

redovisats.

allmänna

menar bör ligga
Därutöver
kan

följ ande anmärkas.
Ett första

ifråga
andra

för att isolering utan samtycke skall kunna komma
smittsam sjukdom enligt 2 §
är att det rör sig om en allmänfarlig
krävs att samtliga
de förutsättningar
stycket.
Dessutom
som

beskrivs

villkor

i punkterna

I punkten
eller smittar

1-4 är för handen.

1 ställs krav på att sjukdomen
på ett sådant sätt att människor

antingen

är starkt

smittsam

har svårt att skydda sig mot
i det enskilda fallet befinner

smittrisken.
Vidare fordras att sjukdomen
sig i ett smittsamt
skede. Att sjukdomen
skall vara starkt smittsam innebär att den skall ha en hög förmåga att avge smittämnet;
inneuttrycket
fattar emellertid
också sådana fall där det räcker med en liten infektionsdos för smittöverföring.
Som alternativ till stark smittsamhet
anges
att det skall vara svårt att skydda sig mot smitta. Även om smittsamheten inte är stark kan det vara svårt att skydda sig mot smitta av t.ex.
luftbuma
Risk att smittas skall i princip
sjukdomar.
för fler
föreligga
i den smittades personpersoner än enbart någon eller några individer
liga omgivning
det
fallet
kap.
26.2.
I
kan smittrisken
i allse
senare
mänhet förebyggas
på andra sätt än genom isolering av den smittade.
Exempel
smittsamma
på allmänfarliga
sjukdomar
som faller in under
de här uppställda

kriterierna
är hepatit B och
som båda har hög
och difteri, som smittar på ett sådant sätt
samt tuberkulos
sig mot dem. En särskild
att det är svårt
fråga i
att skydda
sammanhanget
är hur sjukdomar
som främst överförs genom sexuellt
smittsamhet,

smittsamma
skall bedömas i nu diskuterat
är om det kan anses vara svårt att skydda sig mot
dem. I och för sig känner människor
i allmänhet
till smittriskerna
vad
umgänge

avseende.

och inte är starkt

Frågan

l
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och kan teoretiskt
sett relasjukdomarna
vistudierna
beteendevetenskapliga
De
tivt lätt skydda sig mot smitta.
så
komplext
sexualbeteendet
sammansatt
är
sar dock att det mänskliga
sociala faktorer att det kan vara svårt för en enoch
olika
psykiska
av
handlande
i
till faktiskt
kunskaperna
de teoretiska
skild att överföra
sexuellt
vissa
omfattas
härtill
även
Med hänsyn
situationer.
konkreta
i p
sjukdomar, t.ex. hivinfektion,
överförbara
av kriterierna
oberoende
Punkten
2 innebär
att isolering
av samtycke inte kan

gäller

de sexuellt

överförbara

stånd om inte adekvat stöd och vård som behövs från smittform. Utgångspunkten
är att
först erbjudits i frivillig
skyddssynpunkt
inte
smittan
för
att
de problem
en enskild kan ha med att ta ansvar
åtgärder, t.ex. gesprids vidare i första hand skall lösas genom frivilliga
försorg.
Det kan röra
socialtjänstens
eller
sjukvårdens
och
nom hälsoolika former
smittsamheten,
minskar
behandling
sig om medicinsk
som
sitt
stöd den enskilde kan behöva för att ta
ansvar men
av psykosocialt
också skilda typer av stöd som inte direkt har samband med sjukdomen
kan ta sitt ansvar t.ex.
i sig men som har betydelse for hur individen
vid
sin prövning
har
Domstolen
av om
vård för missbruksproblem.

komma

till

att göra en objektiv bedömdenna punkt är uppfyllda
och kvalitet med avseende
ning av erbjudna insatsers ändamålsenlighet
kräva någon viss insats.
inte
enskilde
kan
behov.
Den
på den enskildes
beteende.
För den som frivilligt
enskildes
Punkt 3 tar sikte på den
kan
åtgärder för att hindra smittspridning
till nödvändiga
medverkar
rekvisiten

enligt

aktuell. För att sådan isolering
av samtycke inte bli
i
konkreta omständigheterna
de
skall
det
fråga
i
skall kunna komma
av
eller
i
beredd
enskilde
inte
den
är
fallet klart framgå att
det enskilda
hindra
för
att
sig de åtgärder som krävs
underkasta
stånd att frivilligt
Förutsättminska risken för smittspridning.
eller så långt som möjligt
uppfyllda
kan
punkt
denna
t.ex.
om en perningarna enligt
anses vara
låta sig isoleras då detta krävs för att förhindson nekar till att frivilligt
nödvägrar undergå från smittspridningssynpunkt
ra smittspridning,
eller struntar i föreskrifter
vändig behandling
som meddelats med stöd

isolering

oberoende

uppgifter
om visst
Det kan även vara fråga om trovärdiga
av 34
skall
Domstolen
utredning.
stöds
beteende som
smittfarligt
av annan
medverkat
frivilligt
bedöma om de åtgärder som krävts att den enskilde
till kan anses adekvata och rimliga.
Punkt 4 uppställer det allmänna kravet
kan smittas
ligga för att andra människor
förutsättningarna

för läkarundersökning

att påtaglig risk skall föresker jfr
om inte isolering

mot

den enskildes

vilja

enligt

på grund
för andra människor
I detta ligger bl.a. att smittrisken
eller i vart fall mera
kan vara utesluten
omständigheter
särskilda
av
Det kan t.ex. vara så att den enskilde av ett eller annat skäl
obetydlig.
med andra människor
att de utsätts för
i sådan kontakt
inte kommer

20 §.
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smittrisk.

I så fall

SOU

finns

inte tillräckliga

gäller

frivilliga
t.ex. om ytterligare
den enskilde ändrar sitt beteende.

skäl för isolering.

åtgärder

bedöms

kunna

1999:51

Detsamma
leda till

att

34 §
I bestämmelsen

att till hindrande av smittspridning
meddela särskilda föreskrifter
som den enskilde har att följa. De överväganden som legat till grund för bestämmelsen
redovisas i den allmän-

regleras

möjligheten

kap. 26.
na motiveringen,
för att särskilda
Förutsättningarna

föreskrifter

skall

kunna

komma

i

fråga är de samma som för isolering oberoende av samtycke. Föreskrifmindre ingripande än isolering för den enskilde. Såterna är emellertid
dana kan meddelas
hindra

åtgärd för att
om det bedöms vara en tillräcklig
och kan i vissa fall utgöra ett alternativ
till isole-

smittspridning

ring oberoende

av samtycke.
skall avse

Föreslcriñema

konkreta
åtgärder som den enskilde
är
De skall vara individuellt
utformade
med utgångsatt delta
punkt i den utredning
gjort om den enskildes
som smittskyddsläkaren
situation och behov. Exempel på vad föreskrifterna
kan innehålla ges i

skyldig

paragrafens

Uppräkningen
Föreskrifterär inte uttömmande.
bedöms
kunna
åtgärder
stärka
den
enskildes
ange
som
förmåga att ta det ansvar som följer av att hon eller han smittats av en
smittsam sjukdom av allvarlig
art. Det kan t.ex. röra sig om vård eller
eller missbrukarvården,
behandling inom psykiatrin
kontakt med viss
na skall

läkare

fysiskt

kommun
olika

l-3.

eller

stöd eller
ler

punkt

dock

utformat psykosocialt
annan lämplig person för individuellt
för smittbärare,
stödverksamhet
missbrukare
eller psykiskt elfunktionshindrade

eller

som anordnas
av landstingskommun,
Däremot
skall föreskrifterna
inte omfatta

organisation.

försiktighetsåtgärder

rörande

sjukdomen

som sådan t.ex. att anumgänge.
Dylika anvisningar ges av behandlande läkare genom de praktiska och medicinska
råd som denne skall
ge till sin patient enligt 26 § första stycket.

vända skydd vid sexuellt

Att

länsrätten,

efter

föreskrifter

att meddela
hörande av isolering

ansökan

enligt

framgår

har möjlighet
av smittskyddsläkaren,
34 § i samband med ett beslut om uppav 41 § andra stycket.

35 §
Beslut

enligt
om isolering utan samtycke enligt 33 § samt föreskrifter
Det
fattas av länsrätt. Ansökan härom görs smittskyddsläkaren.
står länsrätten fritt att besluta om föreskrifter
enligt 34 § om rätten anäven om ansökan endast avsett isolering enser att detta är tillräckligt,
ligt 33
34 §
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Till
tuation

digare

utredning
om den enskildes sien utförlig
och behov. Vidare skall rätten upplysas om de åtgärder som tiskall utredför den enskilde. Dessutom
erbjudits eller vidtagits
ansökan

skall bifogas

insatser
vårdplan utvisande behövliga
en individuell
insatserna
ordning
vilken
i
samt
för att minska risken för smittspridning
kan de insatser som skall vidtas under
Härigenom
kan tillhandahållas.
förberedas.
eller efter isolering
i fråga kommer
har ansvar för att utredningen
Smittskyddsläkaren

ningen

till

innehålla

stånd.

Detta

dock

innebär

inte att han personligen

måste

ha utfört

delar av densamma.

samtliga
36 §

i vissa mycket
isolering
till tillfällig
möjligheterna
sjukdom kan det i
smittsam
fall. Vid fall av allmänfarlig
brådskande
och överdär smittrisken
är så allvarlig
situationer
vissa fall uppkomma
enligt
isolering
domstols
beslut
eller
åtgärder
om
hängande att frivilliga
behörighet
fått
därför
har
Smittskyddsläkaren
33 § inte kan avvaktas.
med fog kan
isolering
tillfällig
besluta
om någon som bär eller
att
om
bära på sådan smitta genom sitt beteende utsätter annan för
misstänkas
torde det röra sig om en starkt
risk att smittas. Vanligtvis
omedelbar
smittsam sjukdom, men det kan även vara fråga om en mindre smittsam
sjukdom som den smittade genom sitt beteende utsätter annan för överhängande risk att smittas av.
isolering
är att smittspridsyftet med tillfällig
Det huvudsakliga
smittskyddsåtgärder
nödvändiga
till dess att
skall förhindras
ningen
hunnit vidtas. Då åtgärden gäller en person som med fog misstänks vaär smittad.
klarlägga
om denne verkligen
ra smittad gäller det även att
i ett smittinte
sjukdomen
eller
är
fallet
att
Visar det sig att så inte är
skall
Isoleringen
upphöra.
annars
genast
samt skede skall isoleringen
upphöra så snart sådana åtgärder som undanröj er den omedelbara smitt-

Paragrafen

risken

reglerar

kunnat

vidtas.

till isoförhållande
en självständig åtgärd i
Är
enligt
för
isolering
förutsättningarna
lering oberoende av samtycke.
domstolsbeslut
följas av ett
kan den emellertid
om iso33 § uppfyllda,
meningen
att tillfällig
lering oberoende
av samtycke. Det är dock inte
oberoisolering
förfarande
föregå
skall
rutinmässigt
ett
om
isolering

Tillfällig

isolering

utgör

ende av samtycke.
Smittskyddsläkarens
länsrätten
beslut.

för prövning.

Den tillfälliga

beslut

skall

Sker

detta

isoleringen

senast inom två dagar underställas
smittskyddsläkarens
inte, förfaller

kan bestå under högst två veckor.
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37 §
Med hänsyn

till

att isolering under tvång medför en yttersta rätt att brubedriven
verkäga rum i offentligt
mot enskilda bör isolering
samhet. Isolering
oberoende av samtycke samt tillfällig
skall
isolering
därför ske på en vårdinrättning
drivs
landsting.
Några
ett
närsom
av

ka våld

egenskaper ställs inte i lagen, men den
mare krav på vårdinrättningens
måste vara så beskaffad
att de i lagen reglerade kraven på isoleringens
innehåll m.m. kan uppfyllas.
Liksom är fallet enligt nu gällande smittskyddslag

finns

inget hinder

mot att isolering
denne
tillhör.
som

det landstingsornråde

sker utanför

av en person

38 §

Isolering

oberoende

smittspridning.
nödvändigt.
vilken

är lagens sista utväg för att hindra
av samtycke
Den skall inte pågå längre än vad som är oundgängligen
Kritik
har framförts
enligt
mot nu gällande smittskyddslag
stundom

tvångsisolering

Enligt

paragrafen

sträckt sig över mycket

får isolering

oberoende

lång tid

av samtycke
inte inräknas.

isolering
tre månader, i vilken tid tillfällig
att den smittade därefter skall komma i åtnjutande
nativa

åtgärder

som hindrar eller begränsar
för missbruksproblem
behandling

t.ex. frivillig

se

kap. 8.

pågå i högst
Meningen

är

alterav erforderliga
risken för smittspridning,

eller individuellt
utforpsykosocialt
stöd.
vissa
fall
kan
föreskrifter
I
enligt
mat
34 § bli aktuella, se 41 § andra stycket. Även under isoleringstiden
skall den isolerade erbjudas den vård och det stöd han behöver.
I undantagsfall
stånd innan
då, efter

kan nödvändiga

de stipulerade

ansökan

pågå i ytterligare

alternativa

tre månaderna

åtgärder

löpt till

inte komma

ända. Länsrätten

till
kan

besluta att isoleringen
skall
av smittskyddsläkaren,
högst tre månader. Tiden kan därefter inte vidare för-

längas. Befinns

efter en tid efter det att isoleringen upphört att den enuppfyller
förutsättningarna
för isolering
oberoende
av
samtycke enligt 33 § finns emellertid
inget hinder mot att smittskyddsläkaren på nytt ansöker om isolering.
Även varaktigheten
begränsas i tiden. Såav meddelade föreskrifter
skilde

återigen

dana får ges för en tid av högst sex månader.
kan länsrätten förlänga
av föreskrifter

behov

i
sex månader
smittskyddsläkaren.

Sådant

beslut

Föreligger

därefter

dessas giltighet

fortsatt

med högst

initieras

ansökan
genom
av
Länsrätten kan även, när som helst under föreskrifbesluta om förändring av deras innehåll.

taget.

temas giltighetstid,
39 §
När

länsrätten

fattat

smittskyddsläkaren
som har ansvaret

beslut

oberoende
om isolering
underrätta
det landsting

genast
för att de för den smittade

skall
av samtycke
eller den kommun

behövliga

insatserna

kom-

i

l

m

e

eweeeäj

l
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tillsammans
ansvarige huvudmannen
mer till stånd. Detta för att den
förbereda
såkunna
skall
möjligt
så
snart
med smittskyddsläkaren
som
upphörande.
vid
isoleringens
behöver
smittade
dana åtgärder som den
40

41 §

eller
isolering
om tillfällig
isoleringsunder
helst
kan
när som
av samtycke
skall då omedelskall upphöra. Länsrätten
tiden begära att isoleringen
inte längre
att skäl för isolering
bart pröva frågan. Finner länsrätten
det till
beslutet.
Kommer
häva
omedelbart
domstolen
skall
föreligger
förelängre
inte
isolering
skäl
för
kännedom
att
smittskyddsläkarens
Den som är isolerad
oberoende
isolering

enligt

bestämmelserna

att upphäva beslutet.
är även han behörig
skall han snarast
läkaren ett beslut om isolering

ligger

om detta.
Efter ansökan

ningar

föreligger,

av smittskyddsläkaren
meddela föreskrifter

upphörande.
slut om isoleringens
föreligger,
fortfarande
och för sig
åtgärd.
bedöms vara en tillräcklig

Häver

smittskydds-

underrätta

länsrätten

om förutsättmed besamband
34 § i

kan länsrätten,

enligt

innebär att skäl för isolering
föreskrifter
i fortsättningen
att
men

Detta

i

innehåll

Isoleringens
42 §

delvis av 43 § i nu gällande smittskyddslag.
motsvaras
oberoisolering
emellertid
anpassat till det innehåll
Första stycket är
påpeinnehåller
och
lagen
ett
ende av samtycke skall ha enligt den nya
stöd
få
det
skall
kande om att den smittade redan under isoleringstiden
skall föreoch den hjälp som krävs för att risken för smittspridning
isoleringsviktigt
minskas.
Det
är
att
möjligt
byggas eller så långt som
stärka den
för
insatser
frihetsberövande;
att
tiden inte blir ett passivt

Bestämmelsen

enskildes
43

förmåga

att ta sitt ansvar bör påbörjas

redan där.

44 §

Innehållet

i paragrafema

smittskyddslag.

motsvaras

av 43 a § och 43 b § i nu gällande
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Särskilda

SOU

befogenheter

vid isoleringen

45 §

Paragrafen

Smittsmittskyddslag.
motsvaras
av 44 § i nu gällande
kan begära biträde av polismyndighet
skyddsläkaren
för att återföra den

som avvikit

från vårdinrättningen

84

§ 3.

46 §

Enligt

45 § i gällande

bjudet

narkotika,

berusningsmedel.

Vad

beträffar

straffbelagt

enligt

melsen

redan

i gällande

förär det för en tvångsisolerad
alkoholhaltiga
drycker eller andra
olovligt
narkotikainnehav
är sådant

smittskyddslag

bl.a.

inneha

att

narkotikastrafflagen

l968:64.

Men

bestäm-

smittskyddslag

innebär

även

berusningsmedel,

föremål

som är särskilt ägnade att
kan vara till skada för den
på vårdinrättningen.
Under

att en tvångsisolerad
inte kan inneha t.ex. en flaska lättöl. Den som är isolerad behöver emellertid inte vara missbrukare.
Den nu föreslagna paragrafen är därför så
utformad,
alkoholhaltiga
drycker,
att det görs möjligt
att omhänderta
narkotika,

andra

användas

för missbruk

isolerade

själv

eller

m.m.

då egendomen

till

men för ordningen
ordningen
på vårdinrättningen
tillåter
det, är det såatt
ledes fortsättningsvis
för en isolerad att t.ex. dricka lättöl eller
möjligt
svagdricka
till maten eller att inneha ett till honom receptförsloivet

förutsättning

sömnmedel
47

48

som är klassificerat
49 §

Bestämmelserna

Vistelse
50

som narkotika.

utanför

motsvarar

46-48

i nu gällande

smittskyddslag.

vårdinrättningen

51 §

Paragrafema,

lag, reglerar möjsom ersätter 49 § och 50 § i befintlig
ligheten att bevilja tillstånd för en person som är isolerad oberoende av
samtycke
att under viss tid vistas utanför vårdinrättningens
område.

Bestämmelserna

innebär

jämfört
en inskränkning
av denna möjlighet
i nu gällande smittskyddslag.
Under den tämligen
korta isoleringstiden
kan dock vistelse utanför vårdinrättningens
område bara få förekomma
i undantagsfall,
och då endast under en mycket
med bestämmelserna

begränsad

tid. Sådan vistelse kan enbart tillåtas om den antingen är påsärskilda
skäl hänförliga
till den isolerade
själv eller hans
av
närmaste t.ex. för att besöka en svårt sjuk närstående eller för att näreller om vistelsen utgör ett led i den
vara vid närståendes begravning
planerade vården eller behandlingen
delav den smittade exempelvis
kallad

1999:51
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Tillstånd
kan
av en frivilligorganisation.
vårdinrättningens
utanför
vistelse
i fråga om
endast komma
givetvis
område bedöms kunna ske utan risk for smittspridning.
område kan inte ges vid
Tillstånd
att vistas utanför vårdinrättningens
smittrisk
överhängande
den
följa
får
Detta
isolering.
tillfällig
av
anses
besök
nödvändiga
Eventuella
isolering.
för tillfällig
som förutsätts
tillsammans
fâr därför i dessa fall genomföras
utanför vårdinrättningen
i aktivitet

tagande

anordnad

från inrättningen.

med personal

Smittskyddsläkaren

Smittskyddsläkarens

allmänna

skyldigheter

52 §
har enligt gällande smittskyddslag
en central roll i
Smittskyddsläkaren
bild av smittsamlad
arbete
sitt
får
i
Han
Smittskydd.
samhällets
en
för att
kompetensen
den
bästa
har
i länet och är den som
skyddsläget
enskilda
och
i
kunna avgöra vilka insatser som behövs, både generellt
fall.

Hans

närmare
nya lagen kommitténs
motiveringen,
allmänna
den
i
ras
han således ha ansvaret
arbetet

inom

liksom

idag

ledningen av smittskyddsskall
där han är verksam. Smittskyddsläkaren
verka
för
och
smittskyddet
leda
och
organisera
för den övergripande

den område

planera,
samordning

effektivitet,

bör inte förändras genom den
i denna fråga presenteöverväganden
Även
skall
i fortsättningen
kap. 29.

arbetsuppgifter

huvudsakliga

och likformighet

jfr

7 § p l och 2 i gällande

smittskyddslag.
Enligt

9 § kan det finnas

Det kan i sådant fall

finnas

flera

smittskyddsläkare

övergripande

inom

ett område.

som det är lämpligt
eller vaccinationsprog-

uppgifter

att en av dem har ansvar för, t.ex. epidemiplan
enligt
huvudmannen
ram. Detta är en fråga som
besluta
får
stycke
om.

paragrafens

andra

53 §

uppgifter
som smittskyddsanges några särskilt viktiga
Uppräkningen
är dock på
läkaren har att sörja for inom smittskyddet.
uppgifterna
på
Ordningsföljden
uttömmande.
avses spegla den
intet sätt

I paragrafen

uppbyggnad.
nya smittskyddslagens
med
kan närmast jämföras
Paragrafen
Uppbyggnaden är dock delvis
skyddslagen.

7 § i den

gällande

smitt-

annorlunda.
Det är inte avhar enligt den
smittskyddsläkaren
uppgifter
de
sikten att någon av
som
den
skall
upphöra
nya avfattningen.
p.g.a.
nu gällande bestämmelsen
roll
i det praktiska
Även fortsättningsvis
skall han ha en mycket aktiv
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smittskyddsarbetet.
sa punkter.
Punkt

smittskyddsläkaren

upplysning
vidta
till

information

och

de åtgärder

befolkningen

utökas

Däremot

smittskyddsläkamas

skall se till att allmänheten
får sådan
sjukdomar
att den kan
om smittsamma
for att skydda sig mot smitta. Information

som krävs
om sjukdomar,

smittvägar,

för att förebygga
kan röra vilka konkreta

gånger den bästa åtgärden
sprids.

Informationen

enskilde

bör iaktta

t.ex.

ansvar på vis-

vid

prevention

m.m. är många
sjukdomar
att smittsamma

försiktighetsåtgärder

den

anrättning

eller vid sexuellt
av matvaror
vilket
vaccinationsskydd
umgänge
erforderligt.
men även
som är
få information
Punkt
Enligt p 1 skall allmänheten
om smittskydd.
För grupper
särskild
risk
smittas
löper
viss
bör
sjukdom
att
som
av
dock

riktade

verka

insatser

tydligt

mer
läkarens åtgärder

göras.

och

Meningen

aktivt

vad

gäller

skall
är att smittskyddsläkaren
dessa grupper.
Smittskydds-

initieras
situatioepidemiologiska
av den allmänna
till pensionärer
att låta vacnen. Det kan t.ex. röra sig om uppmaningar
eller anvisningar
cinera sig i influensatider
till sjukvårdspersonal
om
hur de bör skydda

sig mot blodsmitta.
skall tillse
3: Smittskyddsläkaren

Punkt

att även andra förebyggande
än de som nämns under p l och 2 vidtas. I detta ingår bl.a. att
han skall ge akt på när det av epidemiologiska
skäl är påkallat
att
erbjuda olika typer av vaccinationer
och uppmärksamma
huvudmannen
på detta.

åtgärder

Punkt

Smittskyddsläkaren
är den person i länet som har bäst
sjukdomar.
över och erfarenhet av olika typer av smittsamma
Det är därför viktigt att han fungerar som ett stöd för sjukvårdspersonal
Det
som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med dylika sjukdomar.
gäller inte minst personalen
inom den kommunala
hälso- och sjuköverblick

vården.

Stödet

kan ges på olika sätt; det kan röra sig om råd vid teleinformation
skriftlig
t.ex. i form av månadsblad
eller
föreläsningar
m.m. I den omfattning
som behövs skall smitt-

fonförfrågningar,
liknande,

skyddsläkaren

Erforderligt
inom
inom

även

undervisa

berörd

personal

i

smittskyddsfrågor.

stöd skall dessutom

ges till andra aktörer som har uppgifter
de
kommunala
smittskyddet,
nämnder som fullgör uppgifter
t.ex.
miljöoch hälsoskyddsområdet.
Dessa har oftast en begränsad

erfarenhet

och kan behöva bistånd vid utförandet
av smittskyddsarbete
där
smittutredningar
smittan
misstänks härröra från ett objekt.
t.ex.
av
Vid behov skall smittskyddsläkaren
ge råd om lämpliga smittskyddsåtgärder.
Punkt

samt personer som den smittade i
av smittkälla
ha utsatt för smittrisk
inom
är en mycket viktig uppgift
utförd smittspårning
En omsorgsfullt
innebär att smittade
och kan hindras från att sprida smittan vidare. Det
urskiljs

sin tur kan
smittskyddet.
personer

Spårningen
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läkare underlåter
att
att behandlande
Detta kan t.ex. bero på tidseller utför uppgiften bristfälligt.
redan idag
har visserligen
Smittskyddsläkaren
petensbrist.
den
Genom
fullständiga.
blir
för att smittutredningama
emellertid

förekommer

smittspåra
eller komett ansvar
föreslagna

hans ansvar i denna fråga mer tydligt uttryckt.
får han i det enskilda fallet genom den anUppgift
om smittspåming
har att göra då fråga är om vissa typer
läkare mil.
mälan behandlande
sådan anmälan skall bl.a. innehålla
§§.
En
se 16-18
av sjukdomar
smittkällan
samt om de åtgärder läkare
uppgifter
om den sannolika
I 24 § finns bestämmelser
for att hindra smittspridningen.
om
vidtagit
blir

bestämmelsen

dock

läkare
i vissa fall kan befria behandlande
att smittskyddsläkaren
smittspåmingsärende
från
ett
annan hälso- och sjukvårdspersonal
överlämna
det till annan eller själv fullgöra uppgiften.

eller
och

råd ges till
skall även se till att ändamålsenliga
smittskyddsfår
16
§
anmälan
enligt
Genom
smittats.
kan
ha
dem som
läoch praktiska råd som behandlande
läkaren reda på de medicinska
smittskyddsläkaren
att
Uppmärksammar
kare gett patienten enligt 26
eller
kan ifrågasättas
de givna råden av en eller annan anledning
läkare om detta.
skall han kontakta behandlande
behöver kompletteras,
till
medverka
och
att spridningen
Enligt 11 § bör var
Punkt
av
en
att
förhindras.
Den som vet eller har anledning
sjukdomar
smittsamma

Smittskyddsläkaren

sjukdom är dessutom skylatt han är smittad av en allvarlig
för
skydda andra mot smittrisk
kan
han
åtgärder
att
de
dig att vidta
som
dem som han
nämligen
smitta,
sin
vissa personer om
samt informera
Han är
kommer
i sådan kontakt med att de kan komma att smittas, 12

misstänka

också i vissa fall skyldig att söka läkare och låta denne göra erfordersamt att medverka i smittspåmingsarbetet.
liga undersökningar
sina skyldigskall kunna klara av att fullgöra
enskilde
För att den
får erfortill
han
läkaren se
att
heter enligt lagen skall den behandlande
Även
smittderlig information
samt den vård och det stöd han behöver.
Smitti detta sammanhang.
skall stödja den enskilde
skyddsläkaren
får det
verkligen
att den enskilde
smittrisken.
eller
stöd eller den vård som är påkallad av sjukdomen
av
Han skall utreda vilka problem den smittades svårigheter bottnar i och
vilka insatser som krävs för att komma till rätta med problemen. Det
vård, men också om t.ex. vård för drogkan röra sig om medicinsk
Betonas bör emellertid
stöd i olika fonner.
problem eller psykosocialt

skyddsläkaren

vidare

skall

bevaka

skall ta över den behandlande
att avsikten inte är att smittskyddsläkaren
till den envård eller samtalsstöd
roll och själv ge medicinsk
kontrollera
skall
smittskyddsläkaren
skilde. Inte heller är meningen
att

läkarens

samtliga

rapporterade

Hans insatser
en enskild

enligt

smittad

sjukdomsfall

någon generell

tillsyn.

efter det att
torde främst aktualiseras
på att han inte får det stöd han anser sig be-

bestämmelsen
klagat

eller bedriva
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från behandom en smittad persons misskötsamhet
efter en anhållan om hjälp från behandlande
läkare i

fall.

Punkt

Varje

hus, sjukhem

år inträffar

ett flertal allvarliga
boendefonner
i s.k. särskilda

och

sjukdomsfall
för

äldre

på sjukfunk-

eller

på grund av bristfälliga
som en följd av smittspridning
kan vara av olika slag. Det kan t.ex. röra sig om att
Bristerna
felaktig praxis vad gäller
personalen
inte tvättar händerna ordentligt,
tionshindrade

rutiner.

eller andra brister beträffande
olika obav engångsmaterial
undermålig
rengöring
jekt exempelvis
av handfat, brister i vatten- och
eller underlåtenhet
m.m.
ventilationsanläggningar
att placera en särskilt smittsam
De
vanligaste
vårdhygieniska
patient på enskilt
rum.

användning

Socialstyrelsens

problemen

torde,

sjukdomar,

återkommande

utbrott.

Om

dock

enligt

det inte

vara diarréoch influensa-

1998:19,

rapport

urinvägsinfektioner,

trycksår

är fråga

bedriver
sjukdomar
om samhällsfarliga
idag sällan någon utredning
eller
smitt-

smittskyddsläkaren

som är avsedda för hälso- och sjukvård; andra
förutsätts lösas av sjukvårdshuvudinfektioner
typer av vårdrelaterade
och andra specialister.
Vilka resurmännen med hjälp av hygienläkare
den
enskilde
huvudmannen
har
detta
på
område
emellertid.
varierar
ser

spåming

inom

de lokaler

Smittskyddsläkaren
vidtas
inom

vid i princip
vilket

han enligt

föreliggande

åtgärder

han påtala

9 § första

för

stycket

beträffande

situationen

smittskyddsläkaren

räckliga

har ansvar för att adekvata smittskyddsåtgärder
varje utbrott av smittsamma
sjukdomar i det område
verkar.

Mot

vårdrelaterade

bakgrund

av den

infektioner

ges
ett uttryckligt
ansvar för bevakningen
av att tillkommer till stånd. Vid brister i detta hänseende skall

den aktuella

huvudmannen

eller

ansvarige

vårgivaren

som lqävs. Skulle åtgärder ändå inte vidtas kan smittanmäla detta till tillsynsmyndigheten,
skyddsläkaren
som har möjlighet
förenat med vite se 56 § och 58 §.
att utfärda ett föreläggande
Punkt
håller sig inDet är av största vikt att smittskyddsläkaren
vilka

insatser

formerad

Uppgifter

i det område som han ansvarar
om smittskyddssituationen
får
han
bl.a. från de anmälningar
smittskyddsläget
om

för.

om
som läkare har att göra enligt 16-18 §§. Uppmärksammar
vid övervakningen
förhållanden
smittskyddsläkaren
som
kräver smittskyddsåtgärder,
skall han skyndsamt se till att sådana vidinträffade

sjukdomsfall

tas. Smittskyddsläkaren

miologiska

skall

också

medverka

i den nationella

epide-

uppföljningen.

54 §
Bestämmelsen,

då han
skyldigheter
som behandlar smittskyddsläkarens
fått anmälan
om att en person som antas bära på en allmänfarlig
smittsam
sjukdom inte låter sig undersökas
av läkare, ersätter del av
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Efter anmälan har smittskyddsläka28 § i nu gällande smittskyddslag.
den misstänkt smittade inte låter
varför
ren att utreda ärendet, ta reda på
läkarundersöka
sig samt vilka åtgärder som kan vidtas för att detta friskall i smittskäl talar däremot
skall ske. Om inte särskilda
villigt
samtal med den enskilde.
ingå ett personligt
kan
det
i vissa fall bli aktuellt
Går det inte att nå resultat på detta sätt
20 §.
med att ansöka till länsrätten om tvångsundersölcning

utredning

skyddsläkarens

55 §

smittskyddsläkarens

regleras

I bestämmelsen

skyldigheter

efter det att

han fått en anmälan om att en patient som bär på en allmänfarlig
för att
försiktighetsåtgärder
erforderliga
sam sjukdom inte iakttar
behandling
medicinsk
anvisad
följer
da andra mot smitta eller inte
för andra. Bestämmelsen
ersätter del av
detta innebär en smittrisk
nu gällande smittskyddslag.
påbörja den
Efter att ha fått anmälan skall smittskyddsläkaren

smitt-

skydoch
28 § i
utred-

ning om den enskilde som krävs för att han skall kunna ta ställning till
Som
skall förhindras.
vilka insatser som erfordras för att smittspridning
samtal med den
ingå ett personligt
skall i utredningen
huvudregel
enskilde.

Detta

samtal

behövs

den enskilde

för att klarlägga vilka svårigheter
insatser som kan vara adekvata.

främst

frivilliga

har och vilka

allvar hos
att inskärpa situationens
så att han eller hon inser sitt eget ansvar för att hindra
den enskilde
har vidare rätt att få uppgifter från
Smittskyddsläkaren
smittspridning.
hälso- och sjukvården 63 §. År
inom
personal
och
vissa myndigheter
Samtalet

funktionen

kan också fylla

socialfår han dessutom underrätta
en utredning
och den lokala lcriminalvårdsmyndigheten
nämnden, polismyndigheten
han eller
och vilka råd och anvisningar
identitet
enskildes
bl.a.
den
om
65
hon har att följa, se
det nödvändigt

för

56 §

skall han
brister i smittskyddet
smittskyddsläkaren
avhjälpa
skyldig
eller
är
att
myndighet
för
den
påpeka detta
annan som
sjukhus,
smittskyddet
på
brister
i
bristerna.
Det kan t.ex. röra sig om
jfr 53 § p 7. Sker inte rätsjukhem eller i s.k. särskilda boendefonner

Uppmärksammar

telse,

och

medför

skyddsläkaren
Socialstyrelsen
om det gäller

detta

anmäla

fara

från

förhållandet

om fråga

smittskyddssynpunkt,
till

är om hälsoAnmälan

socialtjänsten.

skall

smitt-

dvs.
tillsynsmyndighet
och sjukvård eller länsstyrelsen
aktuell
skall

användas

som ett yttersta

trots påpekanoch bör ske först om huvudmannen,
påtryckningsmedel
58 § efter
enligt
kan
Tillsynsmyndigheten
bristerna.
de, inte åtgärdat
vidta
de
åtgärder
huvudman
att
anmälan förelägga ansvarig
som krävs.
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57 §
smittad

skall

smittspridning

huvudman

fall

flesta

och åtgärda

eller

kommun

dvs.

allra

53 § p 6 att en enskild
som han behöver för att
kontakta
smittskyddsläkaren
ansvarig

det stöd eller

erbjuds

inte

förebygga
Ide

i sitt arbete enligt

smittskyddsläkaren

Upptäcker

den vård

landstingskommun

huvudmannen

förutsätts

och påtala

detta.

på allvar
ta påpekandena
ske skall smittskyddsläka-

Men om så inte skulle
till aktuell tillsynsmyndighet,
förhållandet
bristerna.

ren anmäla
lan kan förelägga

huvudman

ansvarig

som efter anmäåtgärder, 58

att vidta

58 §
Den

berörda

läkaren,

kan,

tillsynsmyndigheten

förelägga

ansvarig

huvudman

efter

anmälan

av smittskyddsde åtgärder som erfordpå, förutom
smittskydds-

att vidta

att vidta åtgärder bygger
regler i hälso- och sjukvårdslagen.

ras. Skyldigheten
lagen, befintliga

På socialtjänstom-

regler i
att erbjuda stöd m.m. av befintliga
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindoch bl.a. innehålla uppgifter om
rade. Föreläggandet
skall vara skriftligt

rådet

följer

skyldighetema

socialtjänstlagen

vilka
vem det riktas adressaten,
skall
och inom vilken tidsfrist
detta

konkreta

åtgärder som skall vidtas
får vite sättas
allmänna regler om vitesföreläg-

till

ske. I föreläggandet

ut. I lagen 1985:206
om viten finns
utdömande
gande, vitesbelopp,
av vite m.m. Bland annat anges att vitet
fastställas
till ett bestämt belopp, men att vitet
skall
huvudregel
som
även i vissa fall kan föreläggas
som löpande vite. Vitet bestäms då till
föreett visst belopp för varje tidsperiod
av viss längd under vilken
återkommande
läggandet inte har följts eller, om föreläggandet
avser en
förpliktelse,
varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna. Frågor
om utdömande

av viten prövas

av länsrätten.

59 §

Paragrafens

första

stycke motsvarar

12 § andra stycket

i gällande

smitt-

skyddslag.
omfattas

Smittskyddsläkaren

7 kap. l § sekretesslagen

enligt

och sjukvårdsekretessen
av hälsoSekretess råder således för
1980:100.

hälsotillstånd
eller andra personliga
om enskilds
och andra myndigheter.
mellan smittskyddsläkaren

uppgift
bl.a.

får dock

nödvändiga

tillhandahålla

vård

stycket
skall

kap. 1 § sekretesslagen

uppgifter

och stöd till

nedan i 36.8.

lämnas

till

den enskilde

förhållanden

Enligt

de myndigheter

jfr

förslaget

andra
som
till 7
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60 §
för åtgärder

Ansvaret

inom

ende djur, vatten
och Livsmedelsverket.
även

bl.a. kommunen,

åvilar

respektive

Kommunen

ket

smittskyddet

det objektinriktade

eller livsmedel

t.ex. avseJordbruksverhar

myndigheterna

som ligger till grund för åtgärderna.
bestämmelsen
ges en klarare ansvarsfördelning
smittskyddet.
aktörerna då det gäller det objektinriktade

för den utredning

ansvaret

den föreslagna

Genom

de olika

mellan

åläggs

I bestämmelsen

underrätta
att formellt
en
om att smittskyddsåtgär-

smittskyddsläkaren

annan ansvarig myndighetBestämmelsen
är kopplad till

eller

kommun

der erfordras.

och livsmedelslagen

i miljöbalken

se

vissa föreslagna

kap. 27,

vilka

paragrafer

slår fast kommuns

från
ansvar att senast efter en underrättelse
innebär
vidta de åtgärder som krävs. Underrättelsen
smittskyddsläkaren
har någon direktivrätt
mot objektdock inte att smittskyddsläkaren

myndighets

respektive

eller myndigheter.

kommuner

ansvariga
61 §

Paragrafen
Med

motsvarar

område

första

12 § tredje

avses det område

smittskyddslag.

i gällande

stycket

verkar

smittskyddsläkaren

9 §

i enligt

stycket.

62 §
i ett enskilt ärende att vidare smittskyddsför att hindra smittinte är erforderliga
eller smittspåmingsåtgärder
att avskriva ärendet. Detta kan t.ex. bli
spridning skall han ha möjlighet

smittskyddsläkaren

Bedömer

aktuellt
befinner

den smittade kan ha fört smittan
om de personer
eller
utomlands
sig
av andra skäl inte går att få tag

Särskilda

vidare

till

befogenheter för smittskyddsläkaren

63 §

Skylav 29 § i gällande smittskyddslag.
gäller bara om det är fråga om allmänfarlig
sjukdom och endast om en begäran om uppgifter framställts
smittsam
behövs för att
Vidare
krävs att uppgifterna
av smittskyddsläkaren.
enligt smittsina uppgifter
skall kunna fullgöra
smittskyddsläkaren

Paragrafen
digheten

motsvaras

att lämna

närmast

uppgifter

skyddslagen.
64 §
motsvarar
allmänfarliga

8 § i gällande

smittskyddsläkaren

i ett enskilt

Bestämmelsen

begränsad
sen har

till

smittsamma

smittskyddslag.

sjukdomar.
fall,

Enligt

på begäran,

är inte
bestämmel-

Den

rätt

att få

51 1
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nämnder som fullgör uppgifter
på miljödetta
behövs
samt från sjukvårdspersonal
om
fullgöra sina smittskyddsuppgifter.
Några form-

från kommunala

upplysningar

och hälsoskyddsornrådet
för att han skall kunna
krav

på själva

liksom

eller

begäran

på hur

uppgifterna

lämnas

rätt

förutsättningar.

under

i handlingar

skall

har också

Smittskyddsläkaren

inte.

tidigare,

uppgifter

ställs,

att ta del

Hans

rätt

att

av
få

samma
att ta del av uppgifter i handlingar är begränsade till
de fall då han behöver dem för att kunna fullgöra sina uppgifter
enligt
omfattas
Att begärd uppgift
smittskyddslagstiftningen.
av sekretess
eller

upplysningar

inte att den skall lämnas

hindrar

ut till smittskyddsläkaren.

65 §

Paragrafen
bestämmelsen

30 § i gällande smittskyddslag.
Den nuvarande
ersätter
får ske
omfattar
dock endast hivinfektion.
Underrättelse

för en utredning
dvs. utredning
efter
enligt 55
om det är nödvändigt
anmälan om att den enskilde vid allmänfarlig
smittsam sjukdom
inte
iakttar erforderliga
eller inte följer anvisad mediförsiktighetsåtgärder
cinsk

och detta

behandling

Om underrättelse

skall

efter omständigheterna

innebär en smittrisk
för andra människor.
ske eller inte får avgöras av smittskyddsläkaren
bör underrätteli det enskilda fallet. Självfallet

sen begränsas till den eller de av de nämnda
döms kunna lämna relevant information.

myndigheterna

som be-

66 §

Paragrafens

stycke motsvarar
huvudsakligen
bestämmelsen
omfattar
den befintliga

första

smittskyddslag;

31

§ i gällande

emellertid

endast

Enligt det nya andra stycket är tiden för anmälav hivinfektion.
begränsad till två månader från det att underrättelse
ningsskyldigheten
smitta

enligt

Har smittskyddsläkaren

65 § mottagits.

denna tid inte kunnat
det nödvändigt

avsluta

sin utredning,

av någon anledning inom
kan han, om han bedömer
enligt 65
En ny tvåmåna-

på nytt göra underrättelse
66 § andra stycket börjar då löpa.

dersfrist

enligt

Rätt

ersättning

till

vid vissa åtgärder

67 §

Paragrafen

reglerar

stämmelserna
behandlats

kostnadsfrihet
till

om rätt
i den allmänna

beträffande

ersättning
motiveringen,

vid

vissa

vissa

läkemedel.

åtgärder

har

Be-

närmare

kap. 33.

skall läkemedel
för den envara kostnadsfria
bedöms
läkemedlet
minska
risken
för smittägnat
att
om
vara
läkemedel
Avsikten
vid
spridning.
objektiv
vetenskaplig
är att
som
en

Enligt

skilde

1999:5 1

bestämmelsen

i
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smittspridning,

för

risken

minska

genom att
skall vara
vad som gäller enligt
för den enskilde. Kraven motsvarar
kostnadsfria
Kostnadsfriheten
inbegriper enligt paragrafen
nuvarande bestämmelser.
sjukdomar
alla smittsamma
för i princip
läkemedel
av
som omfattas
bedöms

bedömning

eller hämma

smittsamheten

minska

regeringen

förutsätts

Emellertid

smittskyddslagen.

särskilda

ningsornrådet

t.ex.
hos smittämnet,

tillväxten

tillämp-

precisera

föreskrifter.

genom
måste läkemedlet
För att omfattas av kostnadsfriheten
vara förskrisåledes
läkemedel
omfattas
inte.
Däremot
spevet av läkare. Receptfria
läkare är verksam inom den offentlar det ingen roll om förskiivande
och sjukvården

liga hälsointe

eller privat

på att läkaren skall vara
om läkarvårdsersättning

heller

1993:1651

praktiserande.
eller

enligt

krav

Några

ersättningsberättigad
vårdavtal

enligt

ställs

lagen

med lands-

tinget.
inom
om att patienter som blivit smittade av hivinfektion
enligt lagen
hälso- och sjukvården erhåller fria läkemedel
m.m. för vissa hiv-smittade.
om avgiftsfria sjukvårdsfönnåner

Här erinras
den svenska

1993:332
68 §
I paragrafen

regleras

gäller

när kostnadsfrihet

för undersökning,

av smittsam sjukdom.
förutsätts att det är fråga om undersökning,
För kostnadsfrihet
ägnad att minska risken för smittspridning.
och behandling
är
som

vård

och behandling

vård
I den

närmare vad som avses med
minska
risken
för smittspridning.
skall vara ägnad att
att åtgärden
skall ligga en objektiv
Avsikten
är att det till grund för kostnadsfriheten
minska
fortsatt
smittspridför
betydelse
åtgärdens
att
bedömning
av
skall således gälla samtliga åtgärder som direkt
ning. Kostnadsfriheten
allmänna

motiveringen,

kap. 33, beskrivs

Endast såminskar eller hålls tillbaka.
att smittsamheten
för smittspridningen,
dana åtgärder som saknar direkt betydelse
t.ex.
från
undantagna
till
sjukdomen,
är
komplikationer
behandling
av
kan leda till

bestämmelsens

tillämpningsområde.

om åtgärden
Kostnadsfriheten

avgör

har betydelse

Läkaren,

och

inte

den

enskilde,

från smittskyddssynpunkt.

smittsamma
sjukär begränsad till allmänfarliga
sjukdomar som omfattas av bestämmeli 22
Det är i dessa fall angeläget att den som
serna om smittspåming
och detta bör därför inte medföra kostläkare,
kan vara smittad söker
domar

nader

samt övriga

smittsamma

för den enskilde.

vård och behandling
gäller för undersökning,
som
eller av privat verksam
hälsooch
sjukvård
inom
landstingets
egna
ges
finansierad.
läkare under förutsättning
är offentligt
att verksamheten
63 § i befintlig
till nu gällande ersättningsbestämmelser
I förhållande
Kostnadsfriheten

smittskyddslag

innebär

17 19-0619
Smittskydd
delA

bestämmelsen

en viss utvidgning

av kostnads-
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behandling

För undersökning,

inte

omfattas

har

vårdavtal

och vård som ges av läkare som
och inte
om läkarvårdsersättning

av lagen 1993:1651
den enskilde
får däremot

fortsättningsvis

även

betala

själv.
inom den svenska
som har blivit smittade av hivinfektion
erhåller
kostnadsfri
sjukvård
enligt
lagen
sjukvården

Patienter
hälso-

och

sjukvårdsfönnåner

om avgiftsfria

1993:332

m.m. for vissa hiv-smittade.

69 §

enligt 67 § och
anges vem som har rätt till förmånema
i EU omfattas även de perMed hänsyn till Sveriges medlemskap
enligt rådets förordning
soner som ingår i personkretsen
nr 1408/71
bland de fönnånsberättigade.
Paragrafens p 3 är en följd av att kommitI paragrafen

68

föreslår

tén

att rätten till
särskilda

1968:235

med

se

förmåner

enligt

av sjömän
kap. 33. I övrigt

innebär

bestämmelsen

förordningen

undersökning

gratis

om
vid vissa smittsamma
sjukdomar

behandling
lag

kostnadsfria
bestämmelser

skall

och

regleras

inte några förändringar

mot vad som gäller enligt nuvarande smittskyddslag.
erhålla bl.a.
Här erinras om att asylsökandes
rätt att kostnadsfritt
regleras i 4 § förordningen
vård och åtgärder enligt smittskyddslagen

1994:362

om vårdavgifter

m.m.

för vissa utlänningar.

70 §
att landstingen
svarar för alla kostnader
som
bestämmelserna
för den enskiluppstår på grund av
om kostnadsfiihet
de, dvs. även för undersökning
m.m. som företas av privat verksam läkare med offentlig
Detta är en skillnad
finansiering.
mot nu gällande
Bestämmelsen

bestämmelser

innebär

jfr

64 § i gällande

smittskyddslag,

enligt

vilka

lands-

för åtgärder och läkemedel
svarar för kostnader
som förordnats
medan staten svarar för övriga kostnader.
den egna verksamheten,
Ändringama är föranledda
rörande kostnadsansvaret
av förändringar
för läkemedelsförmåner
enligt
lagen 1996:1150
om högkostnads-

tinget
inom

skydd
enligt

Tillsyn
71

vid köp av läkemedel
m.m. och rörande
lagen 1993: 165 l om läkarvårdsersättning.

läkarvårdsersättning

m.m.
72 §

medel för att öka enhetlighet
och
är ett viktigt
kvalitetsmedvetande
inom smittskyddet.
skall även fortSocialstyrelsen
ha tillsynen
i landet jfr 65 § i gällande
sättningsvis
över smittskyddet

Den

statliga

smittskyddslag,

tillsynen

vilket

naturligtvis

även omfattar

smittskyddsläkamas

i
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hänger nära samman
tillsyn över smittskyddet
tillsyn över
och
styrelsens
sjukvården,
och
hälsoöver
hälsomed
dess
tillsyn
samordnas
över
bör
smittskyddsverksamheten

verksamhet.

Styrelsens

med dess tillsyn

i stort. Genom
inklusive
alla de befogenheter,

och sjukvården

vid

het, som föreligger
vidare
Kommitténs
den allmänna

bestämmelsen

möjligheten

styrelsens

överväganden

motiveringen,

tillsyn

i 71 § ges Socialstyrelsen
att förbjuda viss verksamöver

hälso-

när det gäller

och sjukvården.

tillsynen

framgår

av

kap. 29.

I likhet
smittskyddet.
skall följa och vidareutveckla
Socialstyrelsen
med vad som sker idag skall styrelsen utfärda allmänna råd till ledning
Dessa kan behandla skilda fråför tillämpningen
av smittskyddslagen.
eller ge vägledning
för smittspåmingsarbetet
gor, såsom t.ex. riktlinjer
råd som
vilka praktiska och medicinska
till enskilda läkare beträffande
kan vara befogade

Överklagande

vid olika

slag av sjukdomar.

m.m.

73 §
och annan läkare
reglerar vilka beslut av smittskyddsläkare
i 52 § i den gälefter
uppbyggd
mönster
Den
överklagbara.
är
som är
lande smittskyddslagen.
hos
I paragrafens första stycke anges att vissa beslut fär överklagas

Paragrafen

allmän

förvaltningsdomstol.

Från

och med den

l oktober

1998 gäller

av förvaltningsbeslut.
en allmän regel om domstolsprövning
och innebär
1986:223,
förvaltningslagen
§
införts
i
22
Regeln har
a
förvaltningsdomstol.
allmän
hos
överklagas
bl.a. att förvaltningsbeslut
i annan
regel bör ersätta bestämmelser
denna
Det kan ifrågasättas
om
emellertid

såsom t.ex. smittskyddslagen,
har dock
Regeringen
förvaltningsdomstol.

lagstiftning,

om överklagande
till
i förarbetena

till

allmän

22 a § förfyller en viktig

att reglerna i annan lagstiftning
och att särskilda regler
till allmänheten,
funktion
som information
tills vidare bör behållas i lag och även i fortsättningen
överklagande

valtningslagen

uttalat

lagstiftning.
föras i ny förvaltningsrättslig
lag innehåller
Jämfört med 52 § i befintlig

den föreslagna

om
in-

bestäm-

Orsaken härtill är
ett mindre antal beslut som kan överklagas.
enligt den nya
smittskyddsläkaren
fattas
idag
beslut
somliga
att
av
som
Beslut om
första
instans.
länsrätten
skall
fattas
lagen istället
som
av
skall
t.ex. framdeles
läkarundersökning
som den enskilde motsatt sig
och inte av smittskyddsläkaren
fattas av länsrätten
se kap. 26. Detta

melsen

För att
även att sådant beslut kan överklagas till kammarrätten.
emellertid
prövningsmål
krävs
sådant
skall
att
kammarrätten
ta upp ett
Vidare blir det, till skillnad från vad
meddelas,
tillstånd
se nedan 75
innebär

5l 5
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som gäller i dag, länsrätten som i första instans har att pröva en begäran
från den isolerade
att isolering oberoende av samtycke skall upphöra.
har emellertid
befogenhet att
Både länsrätten
och smittskyddsläkaren
om de får kännedom

häva ett beslut om isolering,
inte längre finns.

om att skäl för sådan

enligt paragrafen
beslut som får överklagas
tillstånd
begäran
isolering,
avslag
på
tillfällig
att vistas
om
om
meddelande
villkor
samband
område,
i
utanför
vårdinrättningens
av
med sådan vistelse samt återkallelse
att vistas utanför vårdav tillstånd
De smittskyddsläkarens

är beslut

Vidare

område.

inrättningens

tas av chefsöverläkare
förstöra eller försälja

nämligen

berusningsmedel

m.m.,
för den enskilde

i rättigheterna

inskränkningar

vad gäller

av samtycke
besök m.m.

kan vissa beslut

överklagas,

som enligt lagen kan fatbeslut enligt 49 § om att
samt beslut enligt 44 § om

som isolerats oberoende
utomhusvistelse,
telefonsamtal,

sysselsättning,

74 §

Paragrafen

bestämmelser

innehåller

beslut,

synsmyndighetens

nämligen

om överklagande
av vissa av tillsådana som rör förelägganden
en-

ligt 58
75 §

lagen. Enligt denna
53 a § i den befintliga
i kammarrätt
i mål som gäller tvångsisolekrävs inte prövningstillstånd
Även i
tvångsisolering.
ring eller upphörande
nya lagen föreslås att
av
Bestämmelsen

motsvarar

inte skall erfordras

prövningstillstånd

i mål som rör frihetsberövande.

76 §

Paragrafen

gällande

motsvarar

55 § iden

motsvarar

54 § i gällande

smittskyddslagen.

77 §

Paragrafen

smittskyddslag.

78 §
till del 56 § i nu gällande smittskyddslag.
inom vilken länsrätten har att ta
I första stycket anges den tidsfrist,
oberoende av samtycke enligt 33 § och föreskrifupp mål om isolering
Bestämmelsen
innebär att den slutliga
ter enligt 34 § till prövning.
Bestämmelsen

motsvarar

te ha påbörjats
länsrätten

eller föredragning,
måsav muntlig förhandling
den föreskrivna
tiden. Föreligger
särskilda skäl får

i form

handläggningen,

inom

förlänga

tiden.

Ett särskilt

utredning
vara att ytterligare
vilken ansökts om isolering.

skäl i lagtextens

måste inhämtas

mening

beträffande

Med hänsyn till målens

kan t.ex.

den person för
brådskade karaktär
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endast

av tiden
nödvändigt.

förlängning

emellertid

skall

det är oundgängligen
Andra stycket innehåller

om den tidsfrist,
isolering enligt

regler

särskilda

och när

ske undantagsvis

vil-

inom
36

Des-

har att ta upp mål om tillfällig
bestämmelser
om
mål
är av ytterst brådskande karaktär. I 36 § finns
sa
underställas
måste
isolering
tillfällig
beslut
om
att smittskyddsläkares
skall i
beslutet. Länsrätten
inom två dagar, annars förfaller
länsrätten
det
från
att
sin tur ta upp målet snarast och senast inom fyra dagar
veckor.
två
bestå
i
högst
får
isolering
Tillfällig
skedde.
underställningen
Det har inte föreslagits någon särskild regel i lagen om när dom eller
beslut senast skall meddelas. Någon sådan regel finns inte heller i den
kunna meddelas i näBeslut bör emellertid
befintliga smittskyddslagen.

ken länsrätten

förhandling,
när sådan hållits.
ra anslutning till muntlig
rörande saken i
får förordna
länsrätten
I sista stycket bestäms att
oberoende av
isolering
avvaktan på målets avgörande då fråga är om
Detta gäller även dåfråga
isolering eller föreskrifter.
samtycke, tillfällig
eller förlängning

isolering

är om ytterligare

av föreskrifter

enligt 38

79 §
att hålla
tillfälsamtycke,
av
i stort 57 § i gällan-

skyldighet

domstolarnas
som bl.a. reglerar
oberoende
isolering
mål
i
muntlig förhandling
om
isolering
motsvarar
lig isolering och upphörande av
Bestämmelsen,

de smittskyddslag.
om när muntlig
återfinns
smittskyddslagen

Regler

skall

förhandling

hållas

i övriga

i 9 § förvaltningsprocesslagen

mål

enligt

1971:291.

80 §

Paragrafen

ersätter

nämndemän

skall

Nämndemän

smittskyddslagen.
den korta

Huvudregeln

58 § i gällande smittskyddslag.
i handläggningen
av mål

i kammarrätt

delta

tidsfristen

vid

skall

prövning,

emellertid

ingå

i rätten

inte,

med

då målet

är att
enligt

hänsyn

till

rör tillfällig

frihetsberövantillfälliga
vård
bestämmelser
l990:52
lagen
i
av unga och i
om
om
fall.
vissa
i
missbrukare
lagen 1988:870
om vård av
möjlighet enligt förvalterinras om domstolens
I detta sammanhang
ningsprocesslagen
att inhämta yttrande från eller hålla förhör med sak-

isolering.

En liknande

bestämmelse

rörande

den finns

kunniga.
Vad gäller rättens

sammansättning

i länsrätt,

se nedan kap. 36.9.

81 §
Bestämmelsen

ersätter

59 § i gällande

smittskyddslag.
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82 §
60 § i gällande smittskyddslag.
motsvarar
får inte användas
och kungörelsedelgivning

Bestämmelsen

delgivning
med enskild

i mål och ärenden

enligt

S.k. surrogatvid delgivning

smittskyddslagen.

83 §
61 § i gällande smittskyddslag.
Den har sin
motsvarar
beslut
till
sin
enligt
lagen
bakgrund i att många
natur är sådana att de
måste kunna verkställas
isolering och
genast, t.ex. beslut om tillfällig
Bestämmelsen

läkarundersökning.
84 §
I paragrafen

regleras

säkerställa

enligt

vissa

kan lämnas för att
när biträde av polismyndighet
lagen beslutade åtgärder. Paragrafen motsvarar

till del 62 § i nu gällande smittskyddslag.
kan begäras för att genomföra
Hjälp av polismyndighet
av länsrätten
beslutad läkarLmdersökning,
för att genomföra
isolering oberoende av

samtycke

med

samtliga

fall

isolering
samt för att återföra en person som
till
lagen
vårdinrättning.
Dylik
begäran skall i
av
Begäran skall innehålla
de
av smittskyddsläkaren.

tillfällig

eller

isolerats

stöd
göras

som polisen behöver för att utföra uppdraget,
ex. namn och
den som biträdet avser, vilken typ av sjukadress beträffande
dom den enskilde kan befaras vara eller är smittad av och vart han skall
föras.

uppgifter

eventuell

Vid biträde vid beslut om läkarundersökning
enligt p 1 skall polisen
söka upp den som misstänks vara smittad och föra honom till den läkaundersökningen.
Kan undersökningen
inte gere som skall genomföra
nomföras

på annat sätt kan det ytterst också bli fråga om att hålla fast
Då fråga är om biträde för att verkställa
oberoisolering
ende av samtycke eller tillfällig
isolering enligt p 2 eller återförande
till
vårdinrättning
enligt p 3 är polisens uppgift att söka upp den enskilde
och föra honom till vårdinrättningen.
Kvarhållandet
på vårdinrättningen
den enskilde.

när den enskilde

Enligt
hälso-

väl kommit

bestämmelserna

och sjukvårdens

polismyndighet
verksamheten

dit svarar landstinget för.
i lagen 1998:531
om yrkesverksamhet
område kan Socialstyrelsen
begära biträde

för att kunna

se

71 § ovan.

genomföra

sin tillsyn

över

på

av
smittskydds-

1999:5 1

Fötfattningskommentarer

SOU 1999:51
I
l
x

Övriga bestämmelser
85

87 §

86

i princip 69 § och 70 § i gällande
85 och 86 motsvarar
87 § innebär en utvidgning
medan den föreslagna
av
smittskyddslag,
befogenheter jämfört med vad som nu gäller. I 87 § beregeringens

Paragrafema

om smittskyddet
att utfärda särskilda föreskrifter
och epidemi av
avvaktas
kan
inte
beslut
riksdagens
också i fredstid, om
i landet.
utbryta
hotar
eller
att
sjukdom utbrutit
smittsam
allvarlig
vilka
vid
i fredstid
vid svåra påfrestningar
Meningen
är att regeringen

myndigas

regeringen

skall kunna besluta om samär nödvändiga
smittskyddsåtgärder
särskilda
insatser inom smittandra
och
åtgärder
ordnade nationella
måste snaparagrafen
stöd
av
skyddet. Föreskrifter
som meddelats med
akuta

motiveringen,
I den allmänna
prövning.
riksdagens
överväganden beträffande
kommitténs
för
redogörelse
en
och styrning.
samordning
nationell
framgår att föreskrifter
8 § och 12 § regeringsforrnen
Av 2 kap. 6

rast

underställas

kap. 29, finns

bestämmelserna
i de här föreslagna 85-87
som meddelas med stöd av
skydd mot
grundlagsfästa
medborgarnas
i
begränsningar
inte får avse
frihetsberövande.
eller
ingrepp
påtvingade kroppsliga

36.2

Förslaget

miljöbalken

till

lag

om

ändring

i

1998:808

9 kap.
14 §
12 § första
är ny. Dess första mening motsvarar i huvudsak
smittskyddslag.
gällande
stycket andra meningen i
på vilMed hänsyn till vikten av samverkan mellan de myndigheter
insmittspridning
ka det ankommer
att vidta åtgärder för att förhindra

Paragrafen

och samråd. Miljöinformation
som föreskriver
en bestämmelse
bestämmelse
redan
innehåller
om att sambalkens kapitel om tillsyn
en
statliga och
sådana
och
arbete skall ske mellan tillsynsmyndighetema
tillsyn i särskilda hänseenden eller
kommunala
organ som skall utöva
uppgifter av betydelse för tillsynsverksamsom på annat sätt fullgör
innebär således en utvidgning
bestämmelsen
heten. Den nu föreslagna
och
Informationssamarbetsskyldigheten.
av den redan föreskrivna
skall
på den nämnd som
läggs vidare uttryckligen
sarnrådsskyldigheten
förs

och hälsoskyddet.
utöva tillsyn över milj
I bestämmelsen
anges att informationen
till
Detta innebär en skärpning i förhållande

skall

lämnas

skyndsamt.

vad som föreskrivs

idag.
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Härigenom

kravet på snabbhet i förfarandet.
Att
avses att understryka
förhållanden
tidsutdräkt
ofta
för
förutsättning
utan
är
om
en
skall kunna vidtas.
att adekvata smittskyddsåtgärder
Vad avser föreskriften
sätt som
om samråd bör det på motsvarande
gäller idag finnas möjlighet
inte kan nås i
att- om smittskyddsläkaren
fatta beslut eller vidta åtgärd utan föregående
situation
en brådskande
samråd. Smittskyddsläkaren
får då istället informeras
i efterhand. Med
hänsyn till arten av de uppgifter
kan
som åvilar smittskyddsläkaren
få kunskap

denne dock nästan alltid nås utan större tidsutdräkt.
Möjligheten
att fateller vidta viktiga åtgärder utan att samråd ägt rum torde därför endast i sällsynta fall behöva utnyttjas. Åtgärder eller beslut av be-

ta beslut

för den enskilde,

tydelse

skapsdjur,

såsom

ett beslut

t.ex.

bör dock

av rättssäkerhetsskäl
med smittskyddsläkaren

om att avliva ett sällinte kunna vidtas eller fattas

utan att samråd
märksammas
att bestämmelsen

först ägt rum. Det bör uppinte innebär att smittskyddsläkaren
erÄven
håller en beslutanderätt
över kommunen.
om det förutsätts att den
kommunala
nämnden
beaktar smittskyddsläkarens
uppfattning
är det
nämnden som avgör huruvida åtgärden skall vidtas.
15 §

Paragrafen
utövar

är ny. Den avser att klarlägga för den eller de nämnder som
inom kommunen
tillsyn
och hälsoskyddet
över miljönär ett
för smittskyddsåtgärder
inträder.
I
skyldigheten att utöva
senast

ansvar
tillsyn ligger

nämnden skall vidta de åtgärder som
att den kommunala
för att tillse att bestämmelserna
om bl.a. hälsoskydd efterlevs.
Det kan emellertid
hända att myndigheten
saknar kännedom
om förhållanden
påkallar
ingripande
myndigheten.
Förhållandena
ett
som
av

behövs

kan

också

sådana

att myndigheten
åtär tveksam till huruvida
gärder verkli gen erfordras.
I smittskyddsläkarens
allmänna uppgifter
ingår att verka för en effektiv samordning
smittskyddsåtgärder.
Smittskyddsläkaren
har viav
dare en särskild skyldighet
att underrätta berörda myndigheter
om förhållanden som han bedömer påkallar åtgärder från deras sida.
Genom underrättelse
enligt det föreslagna stadgandets första stycke

klargörs

vara

för den kommunala

nämnden

att smittskyddsläkaren

gifter

fått uppdet åligger

i miljön mot vilken
som tyder på att en smittkälla
nämnden
sprider eller misstänks
sprida smitta. Nämnden
att ingripa
har ett ansvar för att behövliga smittskyddsåtgärder
vidtas. De åtgärder
som avses är såväl utredningssom bekämpningsåtgärder.
skyddsläkaren
kan aktualisera
smittskyddsansvaret
hos olika

myndigheter
ett utbrott

samtidigt.
där flera objekt

Ett sådant

förfarande

är tänkbara

kan bli

som smittkälla.

aktuellt

Smittberörda
t.ex. vid

1999:51

F örfattningskommentarer

SOU 1999:51

nämndens ansvar för att vidta åtgärder inträder seDen kommunala
fått känneerhållits. Har nämnden dessförinnan
underrättelsen
nast när
ingripande,
påkallar
bedömer
nämnden
ett
dom om förhållanden
som
vid denansvaret för att vidta smittskyddsåtgärder
inträder naturligtvis
na tidigare
Någon

tidpunkt.
särskild

form

för underrättelsen

föreskrivs

inte. Bestämmel-

har rätt att ge bindande direktiv
vilka åtgärder som skall vidtas.

sen innebär inte att smittskyddsläkaren
nämnden rörande
till den kommunala
Andra stycket införs för att lösa den lagkontlikt

som kan uppkomma
eller sjukdom hos
smitta
bekämpande
och
av
när det gäller utredning
hälsa.
människors
djur som kan medföra olägenhet för
hos djur och förhindra
att
smittkälla
för att lokalisera
Ingripanden
i miljödenna bör ske med stöd av bestämmelserna
enskilda.
Som
innehas
sällskapsdjur
balken endast såvitt gäller
av
som
bostad.
människans
hålls
i
sådana avses i första hand sällskapsdjur
som
till dessa har dock inte ansetts lämplig. ExempelEn strikt begränsning
smitta

sprids

från

vis bör även en hund som bor i en hundkoja omfattas av bestämmelsen.
eller yrkesuppfödning
Sällskapsdjur
som är föremål för yrkesmässig
Getillämpningsområdet.
utanför
faller emellertid
mässig försäljning
kommer således djur i zoobutikerbestämmelsen
nom den föreslagna
och
smittskyddslag
nuvarande
enligt
gäller
vad
från
skillnad
till
som
kommunala
det
i
ingå
inte
att
ansvarsi fortsättningen
enligt praxis
området.
16 §

Paragrafen

är ny.

Den

motsvarar

till

stor del

34 § i gällande

smitt-

skyddslag.
Förstöring
de knappast

av personliga
ha förekommit

smittspridning
för att förhindra
tid.
Det
är emellertid
senare
bl.a.
sådan åtgärd kan uppkomma

föremål

tor-

under

inte

med
att ett behov av en
kan
okända
smittvägar
hittills
med
upphänsyn till att nya sjukdomar
på
bör det ankomma
träda. Om en sådan åtgärd skulle bli nödvändig
för åtgärden.
kommunen
att bestämma och stå kostnaderna
otänkbart

ges den eller de nämnder som
befogenoch hälsoskyddet
miljööver
inom kommunen
utövar tillsyn
bestämmelse
i gälhet att förstöra vissa föremål. Liksom i motsvarande
till föremål av personlig
begränsas bestämmelsen
lande smittskyddslag
innehåller
inte någon exemplifibestämmelsen
natur. Den föreslagna
Genom

den föreslagna

bestämmelsen

i förhållansaklig förändring
av vilka föremål som avses. Någon
inte avsedd.
smittskyddslag
är emellertid
de till nuvarande
avliva sällskapsdjur
uttrycklig
rätt
att
också
som
Nämnden
en
ges
också
finns
sällskapsdjur
avliva
En
rätt att
innehas av privatpersoner.
Denna rätt avser såväl
smittskyddslag.
angiven i nuvarande
uttryckligt

ering
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sällskapsdjur
Med

SOU

som andra sällskapsdjur.
som innehas av privatpersoner
till att miljöbalkens
endast omfattar
hälsoskyddsregler

hänsyn

begränsas den nu föreslagsom innehas av privatpersoner
till att endast avse dessa djur.
na bestämmelsen
Åtgärden att avliva sällskapsdjur
hos privatpersoner
torde mycket

sällskapsdjur

sällan

behöva

eftersom

tillgripas

bör kunna

smittspridning

förhindras

på andra sätt. Som framgår av 14 § skall ett samråd med smittskyddsläkaren alltid föregå en sådan åtgärd.
Varken när det gäller beslut om förstöring
eller beslut om avlivning
till att omfatta endast vissa smittsamma
begränsas tillämpningsområdet
sjukdomar.

som uppställs på att åtgärderna skall vara nödväninnebär emellertid
diga för att förhindra
smittspridning
att möjligheten
dessa åtgärder är begränsad.
att tillgripa
Det krav

skall ersätta den som drabbats av ett beslut om att avliva
eller ett beslut om förstöring.
Ersättning skall utgå med
ett sällskapsdjur
skäligt belopp se vidare den allmänna motiveringen,
kap. 33.
Kommunen

36.3

till

Förslaget

lag

livsmedelslagen

om

ändring

1971

l

i

l

25 b §

Paragrafen
första

är ny. Dess första stycke har en viss motsvarighet
i gällande smittskyddslag.

i 12 §

stycket

Beträffande

skälen

för

som anförts i kommentarerna
ken se förslaget till 9 kap.

införandet

hänvisas till vad
av paragrafen
till motsvarande
bestämmelser
i miljöbal-

14 § och 15 §.

Paragrafen

reglerar

inled-

för tillsynsmyndigheten
smittatt informera
en skyldighet
och att samråda med honom om beslut och andra viktiga
skyddsläkaren
åtgärder.
Med hänsyn till att ett effektivt
ofta kräver ett
smittskydd
snabbt ingripande
föreskrivs
skall lämnas skyndsamt.
att informationen

ningsvis

Den

tillsynsmyndighet

har

det

som
bestämmelserna

är den myndighet
som anges i paragrafen
Ett sådant ansvar åvilar enligt
tillsynsansvaret.
den eller de kommunala
i livsmedelslagen
nämnder

direkta

och hälsoskyddsområdet
inom miljöuppgifter
som fullgör
om inte
regeringen föreskrivit
att tillsynen skall utövas av Livsmedelsverket.
Bestämmelsen
om samråd i första stycket motsvarar i huvudsak den

föreslagna bestämmelsen
i 9 kap. 14 § miljöbalken.
Angående möjlighet att underlåta
samråd hänvisas till vad som anförts i kommentaren
till den bestämmelsen.
Den föreskrivna
samrådsskyldigheten
innebär
exempelvis

att ett beslut

av tillsynsmyndigheten

att avstänga

en person

1999:51
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E
skall

alltid

livsmedelshantering

från

föregås

av ett samråd

med smitt-

skyddsläkaren.
att
i andra stycket om skyldighet
smittskyddsläkaren
från
underrättelse
efter
åtgärder
vidta behövliga
en
ingår som ett led i den reglering
som har till syfte att förbättra samordföreslås
bestämmelse
Motsvarande
ningen av olika smittskyddsinsatser.
miljöbalken.
§
15
till
kap.
9
förslaget
vidare
miljöbalken
i
se
Den

bestämmelsen

föreslagna

36.4

Förslaget
1992:

till

1683

ändring

lag

om

om

provtagning

i lagen

på djur,

m.m.
7 a §
bestämmelsen
läggs ett
är ny. Genom den nu föreslagna
eller
vid
spridning
Jordbruksverket
på
ansvar för att vidta åtgärder
männisöverföras
till
kan
misstänkt
spridning av smitta från djur som
kunna delegera ansvaret till länsstyrelföreslås emellertid
kor. Verket
främst tar sikte på att förhindra
bestämmelsen
att smitta
Eftersom
sen.
föreskriva
tillräckligt
ett indet
har
att
ansetts
till människor
överförs
smittskyddsfrån
underrättelse
ifråga efter en
trädande
av ansvaret
läkaren.
åtgärder innebär
skyldigheten att vidta erforderliga
Den föreskrivna

Paragrafen

skall uppta
efter nämnda underrättelse
hand att Jordbruksverket
behövs
smittskyddsåtgärder
bedömer
att
ett ärende. Om verket därvid
har verket ett ansvar för att dessa vidtas. Bestämmelsen
ger inte smitt-

i första

skyddsläkaren

någon

direktivrätt

rörande

vilka

åtgärder

som skall

vid-

tas.
Jordbruksverkets
För att klarlägga
ansvar
enligt hälsoskyddsreglema
åvilar kommunen
bestämmelsen
personer.

till

Någon

att inte omfatta
annan begränsning

det ansvar som
begränsas
i miljöbalken

gentemot

som innehas av privatnär det gäller djurslag görs

sällskapsdjur
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36.5
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till

Förslaget

lag

ändring

om

i

brottsbalken
3 kap.
8 a §
Paragrafen
brottsbalkens

bestämmelse
en ny straffrättslig
3 kap. Bestämmelsen
tar sikte på gärningar

vissa mycket

farliga

innehåller

sjukdomar

smittsamma

införs

i

vilka

genom
från en perredovisas
överväganden

kan överföras

straffrättsliga
en annan. Kommitténs
motiveringen,
kap. 30. Här skall
i den allmänna

son till
utförligt

som

följande

an-

märkas.
Bestämmelsen

omfattar

sådana

nämligen

som är livshotande
dessa synnerligen
allvarliga

beträffande

gat att ha en särskild
smittsamma
sjukdomar

inträffa

straffrättslig

antal
för

smittsamma

sjukdomar,

den

Endast
som smittats.
får det anses befosjukdomar
bestämmelse;
beträffande
andra

de nu befintliga
bestämmelserna
i
sjukdomar
sådana
sjukavses
sett är så svåra att de leder till döden. Döden kan

brottsbalken
domar

ett begränsat

tillämpas.

skall

Med

som allmänt
tämligen
omgående

enbart

livshotande
efter

det att smittan

överförts

eller

först

efter flera år. En obotlig kronisk
sjukdom
som i regel inte är dödlig
men som i det enskilda fallet kan vara livshotande
p.g.a. att den sjuke
redan innan han smittades var särskilt svag och mottaglig
omfattas därkonkreta
sjukdomar
kan
emot inte. Vilka
som täcks av definitionen
komma att variera över tiden, och det får åvila domstolarna
att avgöra
faller in under lagtextens kriterier
eller
Nya allom en sjukdom

varliga

kan dyka upp och sjukdomar
som idag omfattas
kan efter ytterligare
medicinsk
forskning bli möjliga

sjukdomar

bestämmelsen

bota och således

inte längre

av
att

livshotande.

För närvarande
omfattas t.ex.
av den föreslagna definitionen.
Både gärningar
och sådana som begås av
som begås uppsåtligen
oaktsamhet
För att uppsåtligt
brott skall ha begåtts
är straffbelagda.

hivinfektion

krävs

inte

Det räcker

och multiresistent

TBC

haft för avsikt att smitta målsäganden.
att gärningsmannen
med att det kan konstateras att han haft uppsåt till att fara för

förelegat, dvs. att han insett att hans handlande innefara
för
smitta skulle kunna komma att överföras.
Bestämatt
en
melsen kan härigenom
fånga upp många av de fall där man idag har
problem vid bedömningen
av det s.k. eventuella uppsåtet. Kan det visas
smittoöverforing

burit

haft för avsikt att smitta annan skall
verkligen
att gärningsmannen
emellertid
istället dömas enligt de befintliga,
strängare, straffbestämmelsema för mord, dråp, bamadråp eller grov misshandel.
Vidare kan
det, i vissa fall, bli aktuellt att förutom
för ansvar enligt den föreslagna
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döma

bestämmelsen

vållande

exempelvis

även för annat brott

till

an-

nans död.
mening får bedöVad som är oaktsamt handlande i bestämmelsens
skall hänsyn bl.a. tas till
fallet. Vid bedömningen
mas i det enskilda
och
och
vilka upplysningar
sjukdomen
kunskaper om
gärningsmannens
bestämhandlande
i
råd han fått av sin läkare. Ett exempel på oaktsamt
melsens mening kan vara om en person som är smittad av en sexuellt
till ankommer
att se till att kondom
sjukdom underlåter
överförbar
eller
oaktsam
gärning
är
vid samlag. Bedömningen
vändning
av om en
haft
inte innefattar
även övervägande av vilken insikt gärningsmannen
eller

borde

ha haft

är sjuk

att han själv
kap. 30.3.

om

se

härom

vidare

i den

motiveringen,
För att en gärning skall vara straffbar krävs vidare att det förelegat
skulle ha kunnat överföras. Om sådan fara
en konkret fara för att smitta
får prövas i varje enskilt fall. En handling som abförelegat
verkligen
kan inte bestraffas om det i det enskilda
strakt sett innebär en smittorisk
varit
att fara för smittoöverföring
fallet förelegat sådana omständigheter
allmänna

att målsäganden

redan

varit

smittad

av
för
smittoöverFaran
sjukdomen.
ifrågavarande
den
samma variant av
En handling som inneburit
föring får vidare inte vara alltför obetydlig.
leder inte till ansvar
smittoöverföring
risk för
försumbar
en närmast
enligt bestämmelsen.
andra stycke har en särbestämmelse
om samtycke
I paragrafens
då det
aktualiseras
komma
uteslutande
att
Den torde nästan
intagits.

exempelvis

utesluten

p.g.a.

sjukdomar. Enligt denna skall ansvar inte utgäller sexuellt överförbara
målsäganden
informerat
om sin sjukdom
dömas om gärningsmannen
ändock samtyckt till att utsätta
och om smittrisken,
men målsäganden
samtycke skall föreligga krävs
giltigt
För
att ett
sig för fara att smittas.
måste vara kapabel att
målsäganden
enligt allmänna regler bl.a. även att
skall lämnas
samt att samtycket
av ett samtycke
Kommitténs
överoch under insikt om relevanta förhållanden.
frivilligt
vidare
i
redovisas
samtycke
bestämmelsen
beträffande
väganden
om
30.3.
kap.
den allmänna motiveringen,
förstå

innebörden

Förslaget

36.6

1988:

till

1473

beträffande

ändring

lag

om

om

undersökning

HIV-smitta

i lagen

i brottmål

1 §
Den

föreslagna

utvidgas

till

innebär
lagändringen
något fler
att omfatta

att möjligheten

sjukdomar

till

provtagning

än hivinfektion.

De
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sjukdomar
förutom

SOU

ifråga

kan komma

som enligt förslaget
hivinfektion,
allvarliga

s.k. blodsmittor

dvs.

för provtagning

1999:51

är,

sådana sjukdomar

som bl.a. kan överföras
gärningsmannens
blod.

ändring

av övriga
till stånd

komma

kommer i kontakt med
genom att målsäganden
hepatit B och C. Någon
Begreppet
rymmer
skall kunna
kriterier
som krävs för att provtagning
föreslås

inte.

framförallt

för särskild

att
risk att smit-

nämnare överväganden

i

en rent språklig justering
genom att "inhar bytts ut mot "hivinfekimmunbristvirus"

har även gjorts

I paragrafen
fektion

innebär

Förändringen

för dem som i sitt arbete kan utsättas
stärks. Kommitténs
allvarliga
sjukdomar
tas av
frågan har redovisats i kap. 30.5.

skyddet

humant

av HIV

tion".
Rubriken:

blir att laav den föreslagna förändringen
en konsekvens
skall
rubriceras
så
det
rubriken
framfortsättningsvis
på
sätt
att
gen
av
fler smittsamma
hivinfektion.
går att lagen omfattar
sjukdomar
än
föreslår
Kommittén
i rubriken
ersätts med "vissa
att "HIV-smitta"
smittsamma

sjukdomar".

36.7

Förslaget

till

ordningslagen

lag

om

1993:

ändring
16 l

i

7

2 kap.
3 §
Ett nytt andra stycke införs i paragrafen genom vilket de s.k. bastuklubbarna jämställs
med offentliga
tillställningar.
Härvid har den rådande
definitionen
bastuklubbar

i 2 § lagen 1987:375
av bastuklubbar
om förbud mot s.k.
och andra liknande verksamheter
bastuklubbslagen
hu-

vudsakligen

överförts

En utförlig
ler

till ordningslagen.

redogörelse

bastuklubbarna

för kommitténs

återfinns

i den

ställningstaganden

allmänna

motiveringen,

vad gäl-

kap.

31.

funnit att
av den s.k. bastuklubbslagen
frågan om i vad mån bastuklubbslagen
har haft den åsyftade begränsande effekten på epidemin är oklar, och att tillräckliga
skäl för att be-

Kommittén

hålla

har vid

granskning

ett totalförbud

inte längre kan anses föreligga.
I nuläget får det
med en reglering
möjliggör
ingripande
i det ensom
skilda fallet då förhållandena
vid en viss bastuklubb
är sådana att t.ex.
risk för smittspridning
föreligger.
Detta åstadkoms genom den föreslaganses tillräckligt

i ordningslagen.
Härigenom
kan bastuklubbarna
kontrolna ändringen
leras med hjälp av det för de offentliga
tillställningarna
gällande regelinnebär att de regler som gäller för offentliga
systemet. Förändringen
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tillställningar,

bl.a.

beträffande

upplösning

anmälningsskyldighet,

och

medBestämmelserna
på bastuklubbama.
även skall tillämpas
något
förekommer
den
vid
det
upplösas
bastuklubb
kan
för att en
om
den medför oordning eller fara för de näreller
lag,
strider
mot
om
som
2 kap. 23 § första stycket 2 p
varande exempelvis
p.g.a. smittrisk,
Upplösning kan endast ske om mindre ingripande åtgärordningslagen.

förbud,

Polisen har möjlighet
att förbjuda att en
sig vara otillräckliga.
tillställning
vid
tidigare
det
hålls,
i fonn av bastuklubb
tillställning
om
något som stridit mot lag eller som medfört
av samma slag förekommit
2 kap. 25 § första stycket 2 p.
oordning eller fara för de närvarande,
der visat

verksamförekommer
att det vid en bastuklubb
mötesfriheten.
Arranskyddade
het som omfattas av den i grundlagen
och
gemanget kan då vara att betrakta som en allmän sammankomst
beDetta innebär att ordningslagens
tillställning.
inte som en offentlig
Allmärma
skall
tillämpas.
sammankomster
stämmelser
om allmänna
tillhar i vissa fall ett starkare skydd än offentliga
sammankomster
I princip

kan tänkas

t.ex. krävs starkare skäl för att upplösa eller förbjuda en allSkulle verksamheten
tillställning.
sammankomst
än en offentlig
män
sjukdom, torde
smittsam
allvarlig
hotades
närvarande
innebära att de
av
kunna upplösas och förbjudas
emellertid
även en allmän sammankomst
2 kap. 23 § första stycket l p och 25 § första stycket l p ordnings-

ställningar,

lagen.
4 §
i paragrafens första stycke undantas bastukluben hänvisning
Något tillstånd krävs således inte för att
tillståndslqav.
från
vissa
bama
bastuklubb.
I
ett nytt andra stycke förbjuds anordnade av
få anordna en
skäl för de föreslagna
platser. Kommitténs
dylika klubbar på offentliga
kap. 3
framgår av den allmänna motiveringen,
förändringarna
Genom

36.8

Förslaget

till

sekretesslagen

lag

om

1980:

ändring

i

100

7 kap.
1 §
Kommittén

har föreslagit

bestämmelser

i smittskyddslagen,

39

59 §

skylhar möjlighet
men
genom vilka smittskyddsläkaren
bl.a.
myndigheenskild
till
uppgifter
fall
lämna
i
vissa
att
om en
Enligt 30 § skall vidare
ter inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst.
i vissa fall underrätta
närläkare eller smittskyddsläkare
behandlande
och 65

dighet
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i

l
sådana fall inte omfattas

stående. Eftersom
i 14 kap.

l § sekretesslagen

är ett tillägg

av undantaget från sekretess
i 7 kap. l § samma lag nöd-

vändigt.
2 §
i paragrafens

Bestämmelsen

undantaget

från

hälso-

och

stycket 2 p har ändrats på så sätt att
föresjukvårdssekretessen
även omfattar

första

skrifter som meddelas i stället för isolering oberoende av samtycke. Vidare skall undantaget inte fortsättningsvis
vara begränsat till endast visÄven
beslut som avser frihetsberövande
åtsjukdomar.
sa smittsamma
omfattas således av den föreslagna bestämmelsen.
gärd vid hivinfektion
för denna förändring

Motiven

har ingående

som berörs av bestämmelsen
och föreskrifter
isolering
tillfällig

Beslut

tycke,

redogj orts för i kap. 32.
oberoende av samenligt 34 § smittskyddslagen.

är isolering

även
om att någon skall isoleras omfattar bestämmelsen
tillstånd
utanför
vistas
Vårdinupphörande,
isoleringens
att
om
i den isolerades rättigheter.
rättningens område och inskränkningar
Utöver

beslut

beslut

Liksom
sekretess

enligt
nu gällande
endast sådana uppgifter

bestämmelse

gäller

undantaget

från

som tas in i beslutet.

14 kap.
2 §
Ett tillägg
retess
lämna

inte

föreslås
hindrar

i paragrafens

vårdpersonal

femte
eller

stycke.

innebär att seksocialtjänsten
att
och polis då det föreligger

Tillägget

personal

vid

som behövs till åklagare
föreslagna
att
om
en person utsatts för det av kommittén
smittfara,
brottet orsakande
3
8
§
brottsbalken,
eller
kap.
annat
a
av
brott rörande överföring
eller försök till överföring
av sådan sjukdom
de uppgifter

misstanke

här kan bli aktusom avses i nämnda lagrum. De brott som i praktiken
ella är, på grund av den föreslagna
konkurrensbestämmelsen
i 3 kap.
försök till mord eller dråp, grov misshandel
8 a
och försök till grov
misshandel.
beträffande
överväganden
Kommitténs
sekretess
vid

brottsutredning

redovisas

utförligt

i kap. 30.4.
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till

Förslaget

36.9

1971

:289

lag

ändring

om

i lagen

allmänna

om

förvaltningsdomstolar
18 §
skall

I länsrätten

enligt

gällande

bestämmelser

mål enligt

smittskydds-

17 §
avgöras av en domare och tre nämndemän,
lagen som huvudregel
Undantag
forvaltningsdomstolar.
allmänna
görs
lagen 1971:289
om
smittbefintliga
den
enligt
omhändertagande
tillfälligt
dock för mål om

skyddslagen,

18 § andra

och fjärde

stycket.

Länsrätten

är då domför

med en lagfaren domare. Genom den föreslagna ändringen blir en lagbehörig
faren domare fortsättningsvis
att avgöra mål enligt den nya
isolering.
tillfällig
smittskyddslagen
om

36.10

Förslaget

1989:225

till

lag om ändring i lagen
ersättning till smittbärare
om

3 §

förslag till ändi paragrafen är föranledda
av kommitténs
formella
beslut
bl.a.
smittskyddslagen,
i
bestämmelserna
att
av
avi
förändring
meddelas.
Någon
skall
längre
inte
förhållningsregler
om
avsedd.
Liksom
vilka fall den enskilde skall få ersättning
är inte
nu är
måste hålla sig isolerad från
det främst fråga om fall då smittbäraren

Ändringarna
ringar

vidare smittspridning.
Det kan vidare vara
andra i syfte att förhindra
kontroll
eller medicinsk
fråga om sådan läkarundersökning
som erfordsmittad
Behovet
sjukdomen.
eller
hon
är
av
ras för att klarlägga om han
fall bedömas av den behandlande
av åtgärden får liksom i nuvarande
läkaren, vilket framgår av att det i lagtexten sägs att åtgärden skall vara
av läkaren. Den enskilde skall vidare, liksom i dag, ha principidå det är fråga om beslut om tvångsundersölcning,
ell rätt till ersättning
eller isolering oberoende av samtycke. Här
omhändertagande
tillfälligt
får dock uppmärksammas
att rätten till ersättning kan nedsättas om den
anvisad

smittade

inte iakttar

de råd och anvisningar

Enligt

bestämmelsen

mänfarliga

smittsamma

skall rätten till

sjukdomar

läkaren

meddelat.

smittbärarersätming

all-

som omfattas
nu gällande beökning av antalet

och andra sjukdomar

I förhållande
av 22 § i förslaget till smittskyddslag.
stämmelser
innebär förslaget inte någon nämnvärd

till

som berättigar till ersättning.
I övrigt görs en omdisponering
av texten i paragrafen
till ovan angivna förändringar.
smittsamma

omfatta

sjukdomar

Smittskydd
18 19-0619
delA

med hänsyn
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3 §

Ändringama

i paragrafen
inte

Förhållningsregler
någon

saklig

handlande

givit

läkaren

skall

föreslår
innebär

att
inte

Bedömav nu gällande bestämmelse.
det finns skäl att sätta ned eller dra in smittbärarfrån de råd beparagrafen göras med utgångspunkt

förändring

ningen av huruvida
penningen får enligt

av att kommittén
Ändringen
meddelas.

är föranledda

längre

i övrigt

smittbäraren.

10 §
med anledning

görs en följdändring
till ny smittskyddslag.
I paragrafen

förslag

av kommitténs

11 §
I paragrafen

ringarna

Förslaget

till

1988:870
vissa
26 a §
I paragrafen
till

ändrad

lag
om

om

vård

ändring
av

i lagen
i

missbrukare

fall

förslag
med anledning av kommitténs
görs en följdändring
kommitténs
Enligt
smittskyddslagen.
i
sjukdomsindelning
bör

till

upplysningsskyldigheten
till smittskyddslag

vad som i förslaget
sjukdomar.
smittsamma

36.12

änd-

av de föreslagna

i 3

36.11

bedömning

som konsekvens

görs följdändringar

Förslaget

till

med

1990:52
om

vård

lag

av

om

enligt

paragrafen

definieras

ändring

särskilda

begränsas

som allmänfarliga

i lagen

bestämmelser

unga

12 §
har samma innehåll och motivering
som förslaget till
missbrukare
vård
i vissa fall.
i 26 a § lagen 1988:870
om
av

Förslaget

ändring

F örfattningskommentarer
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36.13

till

Förslaget

lag

om

ändring

verkställighet

om
1998:603
ungdomsvård

i lagen
av

sluten

19 §
har samma innehåll och motivering
som förslaget till
i vissa fall.
i 26 a § lagen 1988:870
om vård av missbrukare

Förslaget

36.14

till

Förslaget

1974:203

lag
om

om

ändring

kriminalvård

ändring

i lagen
i anstalt

37 §

stycke görs en följ dändring med anledning av komEnligt
i smittskyddslagen.
mitténs förslag till ändrad sjukdomsindelning
enligt paragrafen
bör upplysningsskyldigheten
bedömning
kommitténs
definieras
begränsas till vad som i förslaget till smittskyddslag
som
I paragrafens

allmänfarliga
dighetens

första

inträder

Kriteriet

för när upplysningsskyl-

ändras också så att det motsvarar vad som gäller eni vissa fall och
1988:870
om vård av missbrukare

26 a § lagen
12 § lagen 1990:52

ligt

sjukdomar.

smittsamma

bestämmelser
om vård av unga.
i kap. 32 och innebär att styresmanskall underrättas om en
som huvudregel

särskilda

med

Ändringen har närmare

motiverats

nen vid lcriminalvårdsanstalten
smittsam sjukdom.
intagen är smittad av en allmänfarlig
bestämmelser
med hur motsvarande
I övrigt görs, i konsekvens

har

i vissa fall,
i 26 a § lagen 1988:870
om vård av missbrukare
bestämmelser
vård
särskilda
med
12 § lagen 1990:52
av unga och
om
19 § lagen 1998:603
en
av sluten ungdomsvård,
om verkställighet
"undermed
detta"
"underrättas
ersätts
språklig justering
att
om
genom

utformats

rättas".

36.15

Förslaget

till

1976:371
och anhållna

lag
om

om

ändring

behandlingen

i lagen
av

häktade

m.fl.

4 §

Förslaget

har samma

i 37 § första

innehåll

som förslaget till ändring
kriminalvård
i anstalt.
om

och motivering

stycket lagen 1974:203
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36.16

Förslaget

till

sjukvårdslagen

lag

om

ändring

i hälso-

och

1982:763

29 §

förslag
med hänsyn till kommitténs
görs följ dändringar
hänbestämmelsen
så
ändras
på
Vidare
sätt
att
smittskyddslag.
ny
förordnats
§
i
gällande
50
enligt
befattningshavare
till
visningen
a
som
förkan landstinget
smittskyddslag
tas bort. Enligt denna bestämmelse
I bestämmelsen

till

ordna annan
vårdspersonal
chefsöverläkares

hälso- och sjuksom är legitimerad
kompetens och erfarenhet, att fullgöra
vid tvångsisolering
enligt smittskyddslagen

befattningshavare,

och har tillräcklig

uppgifter

har inte införts en
I förslaget till ny smittskyddslag
som rör hivpositiva.
Motiven härför redovisas i kap. 26.
undantagsbestämmelse.
motsvarande
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Israelsson
Karin
av ledamoten
Ang. de s.k. bastuklubbarna
I betänkandet

upphöra.

c
skall
mot sk bastuklubbar
bastuklubsk
som sker på

att förbudet
sammankomster

kommittén

fastslår

För att kontrollera
att dessa jämställs

bar föreslås

Genom

tillställningar.

med offentliga

ett

tillägg till
anses att man skall kunna upplösa och förbjunågot som strider mot lag elda verksamheten
om det där förekommer
medför oordning eller fara för de närvarande,
ler om verksamheten
exordningslagen

empelvis
Med

p.g.a. smittrisk.
detta återinförs

för att detta inte kommer
att kunna
De mycket sparsamma rapporter
att i Norge har ett antal personer blivit

ning.

Det är vidare
smitta

oklart

Det finns

bastuklubbarna.

medföra

ingenting
för ökad

risk

som man hänvisat till visar dock
HIVsmittade
på bastuklubb.

hur polismyndigheten

skall

för att kunna

ingripa

sprids på en bastuklubb

som talar
smittsprid-

informeras

om att
med stöd av ord-

ningslagen.
Jag anser
skall gälla.

därför

att nuvarande

lagstiftning

rörande

bastuklubbar

Reservation
Isa Halvarsson
av ledamoten
Ang. de s.k. bastuklubbarna
Genom

bastuklubbslagen

fp

förbjöds

bastu-

och videoklubbar

samt

lik-

mot bakgrund
s.k.
grund
HIV-smitta
på
anonym sex melav
av
av oron för spridning
tiotalet
klubbar som då
män på de ca
lan vissa bi- och homosexuella

nande

verksamheter

fanns, främst

från den 1 juli

1987. Lagen

tillkom

i storstäderna.

för mig som liberal att slå fast att det inte finns något
än för att
för staten att förbjuda bastuklubbar
argument
annat hållbart
moraliska
epidemiska sjukdomar av allvarlig karaktär. Några
motverka
Det är viktigt
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och utan tvång, i avtillsammans
på hur vuxna människor
skildhet och utan betalning -lever
ut sin sexualitet har jag inte.
Även
liberalerna
stod bakom riksdagens
beslut
om vi i Folkpartiet
fanns
hos
bl.a.
farhågor
lagen
införa
bastuklubbslagen
att
mot
att
oss
de
bioch
homosexuella
skulle innebära att
kriminaliseringen
män som

aspekter

besökte

bastuklubbama

riskerade

att utsättas

skulle

tvingas

träffas

på andra platser

för våld och där det sexuella

umgänget

där de

inte alls ur

utövas mer säkert.
Kommittén
konstaterar
nu att det är oklart i vad mån bastuklubbsNågra konkreta
lagen har haft den åsyftade effekten på HIV-epidemin.
skulle

smittskyddssynpunkt

för att lagen har haft någon inverkan på epidemins förlopp har
fram. Tvärtom har det visat sig att lagen riskerat motverka
smittskyddssyfte,
t.ex. har åklagaren i mål om brott mot bastu-

belägg

inte kommit
sitt

i en lokal som bevis
åberopat förekomsten
av kondomer
Kommitténs
slutsats är att något totalmot bastuklubbslagen.
inte är motiverat
mot bastuklubbama
av smittskyddsskäl.

klubbslagen
för brott
förbud

alltså har konstaterat
Trots att kommittén
effekten
har haft den åsyftade HIV-preventiva

ningens

majoritet

för att föreslå

slutas att nya allvarliga
dyka upp i framtiden".

varianter

en reglering
av sexuellt

inte
att bastuklubbslagen
utredstannar emellertid
eftersom

det inte kan "ute-

överförbara

sjukdomar

kan

Således föreslår man att den s.k. bastuklubbslagmed möjlighet
i ordningslagen
reglering
ersätts
att ingripa i
en
av en
enskilt fall. Enligt min uppfattning
är den lösningen mindre välbetänkt.
karaktären
i ordningslagen
En reglering
ger bastuklubbsverksamheten
och lagstiftningen
får därmed en moralisk
av ett "ordningsproblem"
grund som inte är acceptabel.
inte platsen som avgör om en sexuell förbinI själva verket är det
har sex
delse innebär fara för smittspridning,
utan sättet som människor
blir varken mer eller mindre riskfylld
handling
om den
jämfört med om den utförs i den egna sängkami en bastuklubb
särskilda reständå vill ålägga bastuklubbama
maren. Att utredningen
riktioner
tyder på ett moraliserande
synsätt gentemot vissa människors
utövade sexualliv.
frivilligt

på. En sexuell
utförs

av vad jag nu har anfört anser jag att den s.k. bastuavskaffas utan någon ny reglering. Det innebär naturligtvis
inte att jag anser att oskyddat sexuellt umgänge med en okänd partner
inte skall uppFör att ett avskaffande
är riskfritt.
av bastuklubbslagen
Mot

bakgrund

klubbslagen

fattas

punkt

är riskfri
som ett tecken på att verksamheten
kombineras
mening
bör det enligt
min

preventiva

insatser.

Bastuklubbarna

unika
samt frivilligorganisationer
sexuella män med högriskbeteende

ur smittskyddssynmed ökade HIV-

stat och kommun
ger onekligen
tillfällen
bi- och homoatt informera
om säker sex.

yttranden

och särskilda
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Reservation
Ethel Sjöberg mp
av ledamoten
organisation
Ang. smittskyddets

föreslagna orgaJag reserverar mig mot den av smittskyddskommittén
Förvad gäller smittskyddsläkarorganisationen.
nisationsförändringen
kunna
inom
skall
ett
utses
slaget innebär att flera smittskyddsläkare
Jag ställer mig bakom det särskilda yttrande i denna fråga
Hans
Seth Olof Bergquist,
avgivits
av experterna Kerstin Belfrage,
som
Tüll.
och
J
Nordenfelt
Peet
Erik
Bertil Hansson,
och översyn
utvärdering
beställda
I den av smittskyddskommittén

landsting.

framorganisation
som utförts av Statskontoret
av smittskyddsarbetets
ingenting
kommer
som stödjer ett förslag om en organisationsförändsmittskyddsläkama.
ring av
redovisar
i sin rapport att redan i förra betänkandet
Statskontoret

1985:37

SOU

smittskydd

Om

utredaren

föreslog

smitt-

flera

att

I propositionen
utses inom ett landsting.
biträda
detta förslag.
kan
statsråd
hon
inte
föredragande
framhåller
att
de
vinster som
Det framhålls
att om så skulle ske förlorades många av
och ansvar för det övergripande
uppnås genom
att beslutsfattande

skyddsläkare

skall

kunna

samlas

smittskyddsarbetet

det enligt

hos

smittskyddsläkaren.

I

mycket

stora
mot att läkare
elsmittskyddsläkaren

inte något hinder

propositionen

finns
till
och annan personal anställs som medarbetare
ler på annat sätt knyts till honom, till vilka han kan delegera
särskilda
Den myndighetsutövning
frågor.
som ankommer

landsting

skyddsläkaren

enligt

får dock

smittskyddslagen

utövas

uppgifter

endast

att det finns

att det är en självklarhet
nom själv. Det framhålls
tare för smittskyddsläkaren.

i

på smittav hoen ersät-

Särskilt

yttrande
Hedén v
Carl-Gustav
ledamoten
av
enligt 12 § i nya smittskyddslagen,
Ang. informationsplikten
stycket
För mig

mänfarlig

skyldighet
är det en moralisk
smittsam sjukdom.

Jag vill

peka

på följande

att informera

svårigheter

med

andra

att man har en all-

en lagstadgad

informa-

tionsplikt.
Min

åsikt

kan invagga
smittade

troligt

grundar
osmittade

exempelvis
att, p.g.a.

sig på att en i lagen strikt skyldighet
att informera
i en falsk säkerhet. Det kan också vara så att den
sin partner. Då är det också ganska
inte informerat

dåligt

samvete

och rädslan

att bli

övergiven,

läkaren
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hos en behandlande
läkare är
En öppen bearbetning
strikt
informationsplikt.
bättre
väg än en
en
och den smittade inte känner
blir frivillig
Om informationsplikten
vidtas
kan
eventuella
åtgärder
mot henne eller honom komöver
att
oro
berätta
kunna
smittade
den
öppet
att
om sin sjukdom. Frivilligmer
mer

blir

oinformerad.

därför

mellan
även förtroendet
Det skulle då också bli mindre

förstärker

heten

patienten.
visade

just

finns

ingen

Med

bättre

den behandlande

att människor
avDet
är en skyldighet.
fiende.
den smittades

vanligt

av att informationsplikten
blir
och skyldigheten
valmöjlighet
stöd och frivillighet

och

blir

på grund

psykosocialt

läkaren

blir

det lättare

att infor-

mera sin omgivning.

Särskilt

yttrande

Falkenström
Bertil
av experten
Ang. informationsplikten
för hivpositiva,

Riksförbundet

RFHP,

förordar

att informationsplikten

avskaffas.
Ett av skälen till att spridningen
av hiv i Sverige, i en internationell
har tagit sitt anhar varit låg är att de allra flesta hivpositiva
jämförelse,
alla
Ett
skäl
skall
på
sätt uppmuntras.
är det breda
annat
svar. Detta
och som har behandlat sexualiarbete som har bedrivits
förebyggande
teten på ett positivt
Enligt förslaget

sätt.

12 § andra stycket, har den
till ny smittskyddslag
sjukdom,
smittsam
däribland
hiv, en skylallmänfarlig
som bär på en
andra människor
i sådighet att informera
som han eller hon kommer
dan kontakt

med att beaktansvärd

risk för smittöverföring

kan uppkom-

ma.
av lagtexten kan vid en hastig anblick tyckas självbör bygga på frismittskydd
klar. RFHP menar dock att ett effektivt
håller med
och samförstånd.
De flesta hivpositiva
förtroende
villighet,
Formuleringen

och handlar i enligskyldighet
att informera
om att de har en moralisk
har en
het med detta. RFHP menar att en lagstadgad informationsplikt
och kan invagga de osmittade i
negativ inverkan på smittskyddsarbetet
en falsk trygghet.
borde alla Veta hur man
Efter mer än 15 år med hiv i samhället
skyddar sig och hiv är lätt att skydda sig emot. Om alla tog fullt ansvar
för sitt eget liv och handlande,
skulle smittspridningen
kunna vara noll

idag.

Samhället

här förekommer

Ytterligare

sitt fulla ansvar vad gäller
sedan många år ingen smittspridning.

har tagit

skäl till att lagtexten

är olämplig:

blodprodukter

och

1999:51
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av lagtexten

Formuleringen

-

olika

är vag,

och särskilda

och den kan

yttranden

ge utrymme

för

tolkningar.

sexuellt umgänge med en
person har skyddat
hon kan för att
hivnegativ person, d.v.s. vidtar de åtgärder han eller
Denna person
stycket.
första
§
12
enligt
skydda andra mot smittrisk
andre,
med
den
att beakinte i sådan kontakt
då rimligen
kommer
kan uppkomma, enligt 12 § andra
tansvärd risk för smittoöverföring
Ex. En hivpositiv

stycket.
-

-

vilmot den som inte informerar,
ftmktion.
ket gör att lagen inte fyller någon egentlig
signal till de
kan liksom idag ge en vilseledande
Informationsplikten
alltid känner till sin hivstatus. Informaosmittade,
att de hivpositiva
och det finns dessutom många som
hiv,
tionen i sig skyddar inte mot
gång för alla
inte känner till att de har hiv. Det vore lämpligt att en
handlande.
direkt uttrycka, att var och en har ansvar för sitt eget
skall vara så
på våra vårdinrättningar
standarden
Den hygieniska
nödvändigt
skall
att ininte
vara
hög, att det ur smittskyddssynpunkt
enskilde
den
För
formera om att man har hiv eller annan blodsmitta.
skäl att berätta,
goda
finnas
däremot
det
kan
patienten
hivpositive
få en adekvat
för
och
ställd
att
diagnos
korrekt
t.ex. för att få en
Det finns

inga direkta

medicinsk

behandling.

Särskilt

sanktioner

yttrande

Lena Lennerhed
av experten
och de s.k. bastuklubbarna
Ang. informationsplikten

smittskydd,
när det gäller hiv och andra
anser att samhällets
stöd, inforpå ñivillighet,
ska
bygga
sjukdomar,
sexuellt överförbara
och
integritet
med
att
sympatiserar
Förbundet
mation och upplysning.
betonas i den föreslagna lagen. På några punkter
mänskliga rättigheter

RFSU

avvikande uppfattning.
en från förslaget
Skälet till det är
bör avskaffas.
RFSU anser att informationsplikten
Vi anser att det finns en
inte att information
om hivstatus är irrelevant.
partner om att man är hivsmitplikt att informera
moralisk
en tilltänkt
älva. Däremot anser vi att en
tad. Så tycker även de flesta hivsmittade
bindande. En sådan bejuridiskt
sådan plikt varken kan eller bör göras
stämmelse kan invagga osmittade i en falsk trygghet.
i den föreslagna lagen till intet förDessutom
är informationsplikten
Några sanktioner ska inte vidtas mot den som inte infonne-

har RFSU

pliktigande.
rar.

föreslår kommittén
att den ska avskafgäller bastuklubbslagen
att hivepidemin
fas då det inte finns några bevis för att lagen inneburit
Vad
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Smittskyddsskäl

saknas alltså för ett bibehållande
av bastuantar kommittén
att "den på klubbarna
utövade
verksamheten"
inte är riskfri
smittskyddssynpunkt
och
den
bör
att
ur
regleras av ordningslagen.
Resonemanget
är motsägelsefullt.
Antingen
finns smittskyddsskäl
eller så finns de inte.

ldubbslagen.

Samtidigt

Kommittén

hävdar

vidare

på bastuklubbarna
underlättar
att miljön
definieras
oskyddat
sexuellt
umgänge
som
"Vid oskyddat
sexuellt
med en
umgänge
närmare finns alltid en risk för smittoöver-

vilket
ett "högriskbeteende"
med okända, och betonar:

man inte känner
Med denna formulering

partner

föring".

kommittén
den felaktiga
upprepar
till
för
låg
grund
bastuklubbslagen,
nämligen
att anosom
i sig är riskfyllda.
I själva verket är det de
nyma sexuella kontakter
oskyddade sexuella kontakterna
som är riskfyllda,
anonyma eller ej.
RFSU anser att bastuklubbslagen
ska hävas utan att ny reglering

föreställning

införs.

Särskilt

yttrande

Hasse Knutsson
och Anita Sundin
av experterna
Ang. statlig tillsynsmyndighets
rätt att förelägga
landsting och
kommuner
att genomföra bestämda vård- och omsorgsinsatser
Kommittén

presenterar
ett lagförslag
som innebär att statlig tillsynsfår rätt att i vissa situationer
förelägga landsting eller kombestämda vård- och omsorgsinsatser.
I förelägganmun att genomföra
det får vite sättas ut. Vi kan inte ställa oss bakom detta förslag
av skäl
utvecklas
i
det
följande.
som
Utgångspunkten
för kommitténs
förslag är 52 hiv-positiva
personer

myndighet

mellan
1989 och 1997. I betänkandet
hävdas att
som tvångsisolerats
flertalet av dessa personer tvångsisolerats
på grund av "brister i utbudet
enligt annan lagav adekvata former av vård eller omhändertagande
stiftning".
Bristerna
gäller särskilt
missbrukare
med grava psykiska

störningar.

har emellertid
inte kunnat presentera
faktaenskilda
fall
av statistik eller beskrivning
av
som stöd
för sin uppfattning.
Vi är inte eniga med kommittén
i dess slutsatser;
missbrukare
med så grava psykiska störningar som det här är fråga
om
har varit föremål för åtskilliga insatser och kan knappast sägas ha övergivits av kommuner
och landsting. Med så tunt empiriskt
underlag är

underlag

Kommittén

i form

det helt oacceptabelt
omfattande

tidigt

viktiga

vill

möjligheter

föreslå att staten skall ges mer
att som kommittén
detalj
huvudmännens
att
verksamhet.
styra
Sam-

vi understryka

huvudprincipen

rum om möjligheterna

att vi delar
att isolering

till

frivilliga

kommitténs
uppfattning
om den
under tvång endast skall kunna äga
åtgärder är uttömda. Vi delar också

och särskilda
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uppfattning

kommitténs

garanteras.
Kommitténs

att den enskilde

individens

rättssäkerhet

yttranden

skall

efter anmälan från
att berörd tillsynsmyndighet
myndighet
att vidta särskilda
får förelägga ansvarig
smittskyddsläkaren
omhändertagande innebär en
åtgärder för att avhj älpa brister i vård eller
kan förFöreläggandet
huvudman.
för ansvarig
förpliktelse
direkt
Förslaget
vite.
form
i
sanktionsmöjlighet
ger
av
stärkas med en särskild
fatta
befogenheter
att
långt gående
således statliga tillsynsmyndigheter
med sanki kombination
och kommun
beslut för landsting
förslag

tvingande
tionsmöjligheter.

mellan statlig styrning
Den grundläggande konflikten
landsting och kominom
verkställighet
och
utan ansvar för finansiering
form
därmed mer om tvångsmedel i
av vite riktas mot
muner förstärks
huvudmännen.
i landsatt direkt intervenera
Sådana utökade beslutsbefogenheter
individ
enskild
är
rör
frågor
för att reglera
som
tingen och kommunerna
demomed
den
överensstämmelse
inte acceptabla och står heller inte i
på regional och lokal nivå. Vi vill särskilt framkratiska utvecklingen
och landsi kommunerna
beslutsfattarna
att de förtroendevalda
och
ansvar.
tingen handlar på eget politiskt mandat
lagoch kommunerna
svarar i enlighet med gällande
Landstingen
med utoch organisering
för planering
av sin verksamhet
stiftning
sammanhangdet
förhållanden.
I
och
behov
gångspunkt från bl a lokala
att i sina beslut
för den enskilde huvudmannen
et är det nödvändigt
behövande
särskilt
till
kunna avväga omfattningen
av specifika insatser
Om staten ges
inom övriga ansvarsområden.
grupper mot verksamhet
tillgänglighet
ökad
beslut
av vård för
tvingande
om
befogenhet att fatta
ytterligare
huvudmännen
för
det
medför
vissa specificerade
grupper
ekonomisk
ansträngd
åtaganden och dänned ökade kostnader i en redan
inte heller har kostnadsatt kommittén
Vi vill understryka
situation.

hålla

berälmat

detta förslag

eller

anvisat

hur kostnadsölmingama

med ñnansieringsprincipen.
penseras i enlighet
erinra om det statliga kravet på budgetbalans

skall kom-

i sammanhanget
och
år 2000 i landstingen
Vi vill

kommunerna.
att fatta beslut om särskilda
statliga befogenhetema
De föreslagna
området om
viktiga
principiellt
det
insatser för enskild person berör
och frågan om reglering
av patientens ställning.
rättighetslagstiftning
är i huvudsak uppbyggd kring
Dagens hälso- och sjukvårdslagstifcning
I proposition
och personalens skyldigheter.
sjukvårdshuvudmännens
finns
189 om Patientens ställning anger regeringen att det inte
på
skäl att frångå den nuvarande principen med skyldighetslagstiñining
förslag
kommitténs
hälso- och sjukvårdsområdet. Mot bakgrund av att
för
bl
konsekvenser
a enskilda patienter,
principiella
får omfattande
behöver mer allförslaget
vi
att
och kommunerna
landstingen
anser
1997/98:
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arbete kan ske i den utredning
uppgift
att göra en översyn

som regeringen
av hälso- och

sjukvårdslagstiftningen

i syfte att bl a åstadkomma
en patientfokuserad
reglering av patientens ställning. En sådan samlad analys bör
bl a utgå ifrån generella frågor om patientfokuserad
vård i stället för att
koppla frågan om patientens ställning till några av de 52
personer som
under en åtta-årsperiod har tvångsisolerats.
och tydlig

Särskilt

yttrande
Kerstin

av experterna
Hansson,
Erik

Nordenfelt

Ang. smittskyddets

syftar

Den nuvarande

skyddets

till

att minska

byggts

och tillägnat

Ansvaret

för

smittspridningen

i lO år. Under

upp samtidigt
sig värdefulla

vill vi föra fram
av dessa erfarenheter
det nu framlagda betänkandet.

landstinget

Bergquist,

Hans

Bertil

m.m.

lagen har gällt

organisation

bra arbetsformer

Seth-Olof

och Peet J Tüll

organisation

Smittskyddslagen
kor.

Belfrage,

det operativa

Det

männis-

funnit
som verksamheten
erfarenheter.
På grundval

tre synpunkter,

smittskyddet

på smittskyddsläkaren.

bland

denna tid har smitt-

ligger

som avviker

på landsting

är angeläget

från

och

att smittskyddet

organiseras

på ett samstämmigt
sätt inom landstinget som vårdgivare
för handläggning
i landstinget
av smittskyddsfrågor
är likformiga.
Detta bidrar till att öka funktionalitet
och rättssäkerhet.
Samma samstämmighet
eftersträvas
mellan landstingen, där Socialstyliksom

relsen

att rutinerna

har ett ansvar

myndighetsuppgifter.
formigheten
mellan
om de inte varit
Kommitténs

skyddsläkare
läkare.

Var

skyddslagen

för

Idag

smittskyddsläkama

påtagligt

förslag

varvid

detta.

I de utredningar

inom

21 smittskyddsläkare

med

som gjorts av kommittén
om likså har skillnader
påvisats, även

stora.
leder till

vissa

att det kommer att finnas ca 50 smittlandsting kommer
att ha 4-6 smittskydds-

och en kommer att ansvara
gör dem till självständiga

likforrnigheten

finns

landstinget

över ett visst område,

myndigheter.

kan gå förlorad

Detta

där smittleder till

och att skillnaderna

att
in-

motivering
varför den av
om riket kommer att öka. Någon övertygande
kommittén
föreslagna ordningen är bättre än nuvarande har inte gått att
utläsa ur betänkandet.

i
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och särskilda

yttranden

Vi anser att:
Två elsmittskyddsläkare.
en ansvarig
om att samverkan dock träffa överenskommelse
ler flera landsting
skall bilandsting
samverkande
Samtliga
ka om smittskyddsläkare.
dra till finansieringen
av verksamheten.
i 10 §
utses av en sådan nämnd som avses
En smittskyddsläkare
I frågor som inte gäller smitthälso- och sjukvårdslagen 1982:763.
denna verka under nämnskall
myndighetsutövning

I varje

-

-

landsting

skall

finnas

skyddsläkarens
den.

får utse en eller

Smittskyddsläkaren

-

kare. Biträdande
drag fullgöra

smittskyddsläkare

smittskyddsläkarens

smittskyddsläflera biträdande
får på smittskyddsläkarens
upp-

uppgifter.

sjukdom upptäcks detta i allNär en person insjuknar med smittsam
vidare till smittskyddsmänhet
inom sjukvården. Detta rapporteras
göra en rimlig
smittskyddsläkaren
kan
läkaren. Beroende på smittämne
till smittkällan
försöka finna
och därigenom
bedömning
av smittvägar
förfogar
över kunnande och rätt organisaänmet. Smittskyddsläkaren
kan också få
Smittskyddsläkaren
tion för att påta sig den utredningen.
till
Källan
erfordras.
så
expertis om
hjälp av Smittskyddsinstitutets
såsom
eller komma från omgivningen
smitta kan vara andra individer
visar att kommunerna
utredningar
Kommitténs
t.ex. mat eller fästingar.
motsvarande
kompetens.
idag i allt mindre grad förfogar över
till kommuöverföras
helt
skall
föreslår att utredningen
Kommittén
kommunerna
befaras. Detta innebär att
omgivning
nen när smitta från
och dyr trots
kompetensuppbyggnad
som är långvarig
måste påbörja en
kan
inte finna att
Vi
landstinget.
inom
redan finns
att denna kompetens
blir
utredningen
uteslutas
att
inte
Det kan heller
detta är rimligt.
fördröjd.
Vi anser att:

-

insjuknat i smittsam sjukdom och misstanke uppkommer
tillse att källan till smitta
skall smittskyddsläkaren
om objektsmitta
smittkälla
i
för att eliminera
utreds. Om åtgärder behöver tillgripas
skall också vid
skall kommunen
ta vid. Kommunen
omgivningen
bistå med sin kompetens.
utredningarna

När någon

till omgivningen
för smittöverföring
eller
tannsmittor
med
kök
i
personal
detta
är
mycket stor. Exempel på
arbeta
skall
inte
personal inom sjukvården med MRSA. Dessa personer
uppgifter eller vistas i miljöer där smitta kan överföras
med riskfyllda
I vissa

verksamheter

är risken
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till

särskilt mottagliga.
I den av kommittén
föreslagna lagtexten
ingen möjlighet
att stänga av någon från sådana verksamheter.
Vi anser att:

-

Person med smittsam
te eller

viss

sjukdom

verksamhet,

yrkesutövningen

skall kunna avstängas

om risk för smittspridning
eller i verksamheten.

finns

från visst arbe-

föreligger

vid
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Utvärdering
Dir.

av

smittskyddslagen

m.m.

1996:68

Beslut

vid

regeringssammanträde den 5 september 1996

av uppdraget

Sammanfattning

för att utvärdera
tillkallas
kommitté
En parlamentarisk
1988:1472
med tonvikt på smittskyddslagen
smittskyddet

skall härvid

Kommittén

svenska

och övriga

smittskyddet.

som hör till

författningar

det

fästa särskild

vikt vid

bestämmelserna
om tvångsåtgärder,
konsekvenser
ekonomiska
av smittskyddsarbetet.

-

skall vidare

Kommittén
-

-

och utvärdera

kartlägga

olika
varvid

spridning av
åtgärder för att förhindra
erfarenheter
internationella
av olika

sjukdomar,
smittsamma
typer av åtgärder bör tas tillvara,
smittskyddssamarbete,
beakta internationellt
och analysera
uppmärksamma
genomgående

kring

rättssäker-

för den enskilde.

heten
Kommittén
föreslå

frågor

skall

utifrån

de förändringar

Smittskydd

förutsättningslöst

och den författningsreglering

analysera

och

som ett effektivt

i framtiden.

påkallar
uppdrag

Kommitténs

utvärderingen

skall redovisas

senast den 31 december

1998.
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Bakgrund

Smittskyddslagen
Smittskydd
minska
hälso-

omfattar

en mängd olika åtgärder som alla syftar till att
smittsamma
Sjukdomar.
Det dagliga arbetet inom
av
sjukvården
med smittade
patienter
bidrar till att minska

spridning
och

smittspridningen.

Normalt

genom

hälso-

samma

sjukdomar

1988:1472.
lerar

regleras

och sjukvårdslagen
finns

vården

för smittsamma

1982:763.

därutöver

speciella

sjukdomar

Beträffande

regler

vissa

smitt-

i smittskyddslagen

Smittskyddslagen,

som trädde i kraft den l juli 1989, regepidemiologiska
insatser for att förhindra
vissa smittsamma
vidare spridning. I lagen fastställs också vilka skyldigheter

olika

sjukdomars

och rättigheter

som gäller för bl.a. enskilda och vilka
har att tillgripa
tvångsåtgärder.
I propositionen
1988/89:5 om ny smittskyddslag,

möjligheter

hället

sam-

m.m., som låg till
för den nya lagstiftningen
bet. 1988/89:SoU9,
rskr. 1988/89:54,
för ett effektivt
angavs vissa förutsättningar
Smittskydd.
Enligt propositionen
effektivt
Smittskydd
inte möjligt
var ett
att upprätthålla
med
grund

stöd

endast

ningen.

av hälso- och sjukvårdslagstiftningen
övergripande
intresset
för Smittskydd

Det

och

strafflagstift-

var att förhindra
enligt propositionen
att man måste kunna
framtvinga vissa åtgärder eller förhindra
smittfarligt
beteende när råd
och anvisningar
inte räckte. Ett effektivt
Smittskydd förutsatte
således
enligt propositionen
att åtgärder, t.ex. att läkarundersöka
eller isolera

smittspridning.

misstänkta

smittbärare,

hand straffa

någon

nat intresse
En annan

kämpa

Detta

förutsättning

smittsamma

hänsyn

kunde vidtas

mot den enskildes

enligt

strafflagstiftningen
för Smittskyddet.

det epidemiologiska
med

innebar

till

för att man framgångsrikt
var enligt propositionen

sjukdomar

sammanhanget,
hur människors

dvs. att åtgärderna

beteende

vilja.

Att i efter-

ansågs vara av underordskulle

kunna

be-

att man förstod
måste utformas

och verksamheter

påverkar

smittspridningen.
Ytterligare
för ett effektivt
smitten förutsättning
Skydd var att inträffade
fall av smitta Snabbt och säkert rapporterades
till dem som ansvarar för Smittskyddet.
För detta krävdes att insatserna
planerades

och samordnades

av en särskild smittskyddsorganisation.
ansågs också ett effektivt
Smittskydd vila på principen att det aldrig kunde vara den enskildes ensak att avgöra om han
skulle söka läkare när han led
smittsam
sjukdom.
Det
av en allvarlig
var ett gemensamt intresse for alla samhällsmedlemmar
att de allvarliga
smittsamma
sjukdomarna
bekämpades och hölls nere så länge det
var
möjligt.
Medborgama
skulle knappast acceptera att samhället avhände
sig möjligheten
att ingripa med tvångsåtgärder
mot den smittbärare
som
I propositionen

Kommittédirektiv
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utsatte andra
utan hänsyn till sina medmänniskor
genom sin livsföring
nödvändigt
att en
för risk att bli smittade. Det var enligt propositionen
förtroendefullt
samarbete
behovet
betonade
av ett
ny smittskyddslag
och de smittade och
dem som hade uppgifter inom smittskyddet
Den enskildes
andra som berördes av olika slags smittskyddsåtgärder.
värnas. Detta fick dock
skulle därför så långt det var möjligt
integritet

mellan

åtgärder till

krav på effektiva

berättigade

samhällets

inte undanskymma

betonades
sjukdomar. I propositionen
smittsamma
skydd mot allvarliga
också hade skyldigheter
mot de enskilda mänsamtidigt
att samhället
förtroende.
skall kunna åtnjuta medborgarnas
niskorna om smittskyddet
vård och
undersökningsresurser,
tillhandahålla
Samhället måste således
foroch förmånliga
samt hjälp och stöd under lättillgängliga
mer för den enskilde.
har varit föremål för ändringar vid flera tillfällen,
Smittskyddslagen
1995/96:23 om vissa ändringar i smittsenast till följd av propositionen
läkemedel

skyddslagen,

m.m.
varit

ändringar

rättigheter
värdering
aviserade
bli

En

utvärdera

1995/96:64.

Det

har

ändringar

fråga

och effektivitet
av lagens funktion
1995/96:23
därför i propositionen
utredning

parlamentarisk

har inte gjorts.

Regeringen

borde
att smittskyddslagen
de samhällsförhållanden
som gäller

utifrån

för utvärdering

föremål

idag.

rslq.

1995/96:SoU7,

bet.

natur och följdav teknisk
om
Vidare har vissa
på grund av ändringar i annan lagstiftning.
Någon
preciserats.
utför tvångsisolerade
mer omfattande

huvudsakligen

borde

tillsättas

med

uppdrag

att

lagen.

med anledning
av prosmittskyddslagens
antal
motioner
ett
om
sig till hiv och aids. Utskottet
regler och hur dessa regler förhåller
avutredning
till den parlamentariska
med hänvisning
styrkte motionerna
emellertid
särskilt
framhöll
Utskottet
avsåg att tillkalla.
som regeringen
huruvida
tvångsisoleden
enskilde
och
för
rättssäkerheten
frågor
att
om
betysmittspridning
ring kunde bidra till minskad
av epidemiologisk
betänkande

I socialutskottets

positionen

behandlades

delse borde

belysas.

av tvångsisolering
smittskyddslagens

uppmärksammas

l995/96:SoU7

bl.a.

Utskottet

hänvisade

arbetet

tvångsbestämmelser

avseende

i utvärderingen.

Utskottet

att konsekvenserna
och erfarenheterna
av

också till

för det förebyggande

utgick

hivinfektion
vidare

skulle

ifrån

att smittföremål för

skulle bli
om kontaktspåming
Utskottet
hänvisade
också till att utvärutredningen.
av
smittskyddslagen
på frågor om huruvida
borde inriktas
deringen
gav
smittskydd samt att den faktiska tillämpför ett effektivt
förutsättningar

skyddslagens

bestämmelser

överväganden

av lagen skulle belysas.
Med anledning
av smittskydav ett antal motioner om utvärderingen
uppfattning
utskottet att det delade regeringens
att
det i övrigt framhöll
förutsatte
bred
borde
smittskyddet
utvärderingen
ansats samt
ges en
av

ningen
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arbetet mot hiv och aids skulle beavsågs få ett brett perspekutvärderingen
Mot
av att
tiv och omfatta den rättsliga regleringen
av
av åtgärder mot spridning
eller i annan
hiv, oavsett om dessa åtgärder regleras i smittskyddslagen
då
lag, förutsatte utskottet att regleringen
av provtagningsverksamheten

förebyggande

det övriga

att även

bakgrund

handlas.

behandlas.

också skulle

Strafansvarsutredningen
Efter

straffrätten.

Utredaren

sen för när uppsåt skall anses ha förelegat,
uppsåt, bör konstrueras
benämns eventuellt

för

Justitie-

Straffansvarsutred-

utredare
en särskild
att utreda vissa frågor
skall bl.a. överväga frågan

den

inom

för

1994:04

Ju

chefen

1994

i maj

departementet
ningen,

tillkallade

bemyndigande

regeringens

allmänna

om den nedre grändvs. det som för närvarande

på annat

sätt och i så fall

hur.
ett antal

finns

I rättspraxis

avgöranden

där domstolarna

haft

att ta

överförande

av
som inneburit
av gärningar
En särskild svårighet i flera av
av hivsmitta.
Hur ett förändrat
dessa fall har varit att ta ställning till uppsåtsfrågan.
sådana
gärningar kombedömningen
skulle
påverka
uppsåtsbegrepp
av

rubriceringen

ställning

till

eller risk

för överförande

mer att belysas av Straffansvarsutredningen.
för
särskild straffbestämmelse
Frågan om införande
av en eventuell
inte i Straffansvarsutredningens
ingår emellertid
spridande av hivsmitta

uppdrag.
bet.

Justitieutskottet

1995/96:JuU4

motionstiden

från den allmänna

har behandlat

ett antal motioner
1994/95 angående den

under riksmötet

Utskottet
avav spridande av hivsmitta.
till
inte borhänvisning
riksdagen
med
motionerna
styrkte bifall
att
och utvärderingen
resultatet
de föregripa
av Straffansvarsutredningen
smittskyddslagen.
av
bedömningen

straffrättsliga

till

Utvecklingen
Sedan
skett
kors
ökade

allt

vanligare

invandringen

och handeln

i sammanhanget.
och sjukdomar

i kraft

den

1 juli

1989 har det

smittskyddssituationen.

med livsmedel

Utvecklingen

Männisländer,

och tropiska

sydliga

är några

inom

samt förbättrade
också
förändringar
är

och behandlingsmöjligheter

smittämnen

trädde

som påverkat
resande till främst

förändringar

har betydelse
vård-

smittskyddslag

gällande
flera

den

faktorer

medicinen

kunskaper

som
med nya
om vissa

som påverkar

smitt-

l
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skyddsarbetets

inriktning

omfattning.

och

för mycket

tvunget att se över sin beredskap
b1.a. Ebola, även om risken för smittspridning
bland mikrober,
av resistens mot antibiotika

varit
t.ex.

också

har

Sverige
dramatiska

varit

sjukdomar

liten.

som
Förekomsten

resistent

tuberkulos

och staphylosom pneumokocker
kocker är andra problem som uppstått.
inom smittskyddet har i hög grad gällt integSenare års diskussioner
Det hävdas
inslag av tvångsåtgärder.
och smittskyddslagen
ritetsfrågor
rekommendation
Europarådets
strider
mot
smittskyddslagen
b1.a. att
och resistens

hos vanliga

bakterier

Sverige har inte ställt sig bakom Europarättigheter.
om hivsmittades
synpunkter att lagens
Det har också framförts
rådets rekommendation.
förebyggande armotverkar
till tvångsåtgärder
ett effektivt
möjligheter
hivsjukdomar särskilt beträffande
bete mot spridning
av smittsamma
infektion.
Även i internationella
aktualisammanhang har smittskyddsfrågor
WHO
Världshälsoorganisationen
åren.
de
allt
senaste
serats
mer
arbete med att kartlägga och redosedan länge ett omfattande
sjukoch spridningen
visa statistik
över förekomsten
av smittsamma
pågår ett arbete med
Inom Europeiska unionen EU
domar i världen.

bedriver

för epidemiologisk
medlemsstaterna
mellan
ett nätverk
har
inte fattat något
EU
sjukdomar.
ännu
smittsamma
övervakning
av
beslut i frågan. Ett sådant beslut är dock att vänta inom den närmaste
att

upprätta

tiden.

Sverige

anordnade

också våren

1996 i Östersjöornrådets namn ett
och
för rådets medlemsländer

om smittskyddslagstiftning
för WHO och Europeiska
representanter
expertmöte

kommissionen.

Uppdraget
Allmänt
En parlamentarisk

smittskyddet

kommitté

med tonvikt

tillkallas

för

på smittskyddslagen

att utvärdera

1988:1472

det

svenska

och övriga

särskilt
Härvid skall kommittén
som hör till smittskyddet.
samt ekonomiska
fästa vikt vid bestämmelserna
om tvångsåtgärder
ingår vidare
kommitténs
uppdrag
I
smittskyddsarbetet.
konsekvenser
av

författningar

att kartlägga

och utvärdera

olika

för att förhindra
spridning av
erfarenheter
internationella
av olika

åtgärder

varvid
sjukdomar,
smittsamma
skall vidare beakta interKommittén
typer av åtgärder bör tas tillvara.
och
och genomgående uppmärksamma
smittskyddssamarbete
nationellt
för
enskilde.
den
rättssäkerheten
kring
frågor
analysera
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skall

Kommittén
och föreslå

analysera

som ett effek-

och den författningsreglering

i framtiden.

påkallar

tivt smittskydd

förutsättningslöst

utvärderingen

utifrån

de förändringar

Smittskyddslagen
Kommittén

på samhällsskyddet.
skall se över hur

med avseende
Kommittén

bör särskilt

översynen

landstingsområdena.

inom

uppmärksammas

smittskyddsläkama

och

landstingen

att

av dessa

och tillämpningen

regler

smittskyddsarbetet

och organiserat

planerat
Vid

nuvarande

och utvärdera

analysera

hör

Hit

1988:1472.

smittskyddslagen

utvärdera

skall

vilken

ikraftträ-

inverkan

medger en fn kommunal
1991:900
av kommunallagen
- som
Kommithaft på organisationen
nämndorganisation
av smittskyddet.
och
hur
samverkan
fungerar
tén skall också belysa ansvarsfördelningen
dandet

mellan

olika

inom

aktörer

läkare,

nämnder,

bl.a. ansvariga

smittskyddsarbetet,

behandlande

smittskyddsläkare,

andra

och

myndigheter

som
I detta sammanhang
av betydelse för smittskyddet.
skall de selcretessbestämmelser
utvärsom gäller för smittskyddsarbetet
verksamhet

bedriver
deras.

I frågor

smittskyddsläkaren

smittskyddsläkaren

skall

frågor

skall

Kommittén

samt överväga
dena.
Kommittén

myndighetsutövning

som gäller smittskyddsläkarens
i förhållande
självständig
verka

se över och precisera
om det finns anledning

skall

mellan

kategorier

behandlas.

landstinget.

den ansvariga

innebörden
att förändra

är

I övriga
nämnden.

av dessa principer
ansvarsförhållan-

av
se över och analysera hur meddelandet
skall
fungerar.
I sammanhanget
smittspåming

vidare

och

förhållningsregler
relationen

under

till

patienten

och behandlande

I analysen

läkare och andra personal-

skall kommittén

särskilt

beakta patien-

och föreslå eventuella ytterligare
för smittskyddsarbetet
tens förtroende
förtroendefullt
samarbete mellan patient och
åtgärder för att främja ett

myndigheter.
Kommittén

och dess funkäven se över anmälningsförfarandet
bl.a. frågor om Vem som skall anmäla, vilka sjukanmälas, uppgifterna
i anmälan och till vem som an-

skall

tion. Här bör beaktas
domar
mälan

som skall
skall göras.

vidtas för att hindEnligt gällande rätt kan i vissa fall tvångsåtgärder
kan besluta
sjukdom.
Smittskyddsläkaren
samhällsfarlig
spridning
ra
av
och
omhändertagande
på sjukhus.
om tillfälligt
om tvångsundersökning
kan vidare ansöka hos länsrätten om tvångsisolesmittskyddsläkaren

ring
beslut

av den som bär smitta av samhällsfarlig
får smittskyddsläkaren
inte avvaktas

sjukdom.
fatta

Kan länsrättens

beslutet

om tvångs-
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beslut

Sådant

isolering.

dock

skall

underställas

omedelbart

länsrättens

karaktär
för den
är av mycket ingripande
i praktiken
skall belysa hur åtgärderna tillämpats
enskilde. Kommittén
bedömning
till
objektiv
förhållande
och analysera dessa i
av risken
en

Tvångsåtgärder

prövning.

skall kommittén

Vidare

för smittspridning.

tvångsåtgärdemas

analysera

och om åtgärderna
smittskyddsarbetet
Särskild uppmärkbetydelse.
epidemiologisk
av
den tvångsisovaraktighet,
tvångsisoleringens
samhet skall riktas mot
och de stöd- och hjälpåtgärder
lerades rättigheter
som skall erbjudas
och livsdenna att ändra sin inställning
för att motivera
den isolerade

förebyggande

effekter

på det

minskar

smittspridning

föring

så att tvångsisoleringen
i form
de tvångsåtgärder

över
den nämnd

av föreläggande
uppgifter
kommunens

som fullgör

skall

Kommittén

kan upphöra.

även se

och förbud
inom

som
kan

m.m.
smittskyddet

vidta.

Övriga författningar
skall

Kommittén

såsom

smittskyddet,

utvärdera

även

övriga

författningar

smittskyddsforordningen

som
1989:301,

hör

till

lagen

och andra liknande verkom förbud mot s.k. bastuklubbar
samheter samt andra författningar
som är av betydelse.
och andra likförbud
lagen
det
mot s.k. bastuklubbar
gäller
När
om

1987:375

nande verksamheter

enlighet

skall kommittén

skyddas
att människor
sjukdomar.
belysa hur samordningen

med sitt syfte, leder till

tade av vissa samhällsfarliga
skall vidare
Kommittén

skyddslagen
1991:1129
missbrukare

om lagen, i
mot att bli smit-

i första hand analysera

mellan

smitt-

lagen
tvångsvård,
och lagen 1991:1128
om psykiatrisk
vård
vård och lagen 1988:870
av
om
om rättspsykiatrisk
i vissa fall har fungerat och hur lagarna bör samordnas

framöver.

Ekonomiska

konsekvenser

Kommittén

skall

beakta

de

ekonomiska

av smittI uppdraget ingår att

konsekvenserna

för bl.a. enskilda och landstingen.
skyddsarbetet
göra en översyn av och bedöma om de regler som gäller för kostnader
kan anses
för åtgärder, som vidtas av smittskyddsskäl,
och ersättning
dagens
från
skall
utgå
och
förslag
överväganden
skäliga. Kommitténs
enskilför
behandling
vård och
undersökning,
system med kostnadsfri
da som kontaktar
farlig sjukdom.

hälso-

och sjukvården

med anledning

av en samhälls-
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mot spridning

åtgärder
skall

Kommittén

av smittsamma

andra

och utvärdera

kartlägga

sjukdomar
för

åtgärder

att för-

i
sjukdomar
än dem som regleras
av smittsamma
och redovisa är intersmittskyddslagen.
Av intresse att uppmärksamma
för
olika
hindra spridning
åtgärder
erfarenheter
nationella
att
av
av
hindra

spridning

sjukdomar.

smittsamma

länders

bör även olika
hindra

smittspridning

seras. Olika
belysas.

skall

för

utgångspunkter

länders

Kommittén

erfarenheter
av internationella
förhållandet
mellan
för att föråtgärder
på
syn
analyoch hänsyn till de mänskliga rättigheterna
I redovisningen

också

förutsättningarna

för kriminaliseÄven förFörhållningsregler.

analysera

vidare

bör

smittskyddsarbetet

ring av underlåtenhet
att följa meddelade
bestämmelse
för att införa en straffsanktionerad
utsättningarna
som
skall
belysas.
hivsmitta
Om nya straffspridande
uttryckligen
av
avser
bestämmelser

föreslås

och straffbestämmelsema

Internationellt

i brottsbalken

mellan

dessa bestämmelser

övervägas.

samarbete

Kommittén
WHO

förhållandet

skall

skall

beakta

det

internationella

och EU i smittskyddsfrågor.

Inom

samarbetet

inom

främst

EU pågår för närvarande

ett
fast
struktur
for
samarbetet
besluta
smittpå
arbete med att
om en
mellan medlemsländerna.
Ett liknande samarbete pågår
skyddsornrådet
också mellan

EU och USA.

och analysera

konsekvenserna

Kommittén

skall följa

det pågående

av detta för smittskyddsarbete

arbetet

i Sverige.

Övriga frågor
Kommittén

skall

genomgående

i sitt arbete uppmärksamma

och analy-

för den enskilde. I detta sammanhang
sera frågor kring rättssäkerheten
bör kommittén
särskilt ta fasta på Sveriges internationella
åtaganden på
binSom exempel på follcrättsligt
området
rättigheter.
för mänskliga

integrisom bl.a. rör skyddet för enskildas personliga
konventionen
och
tet kan nämnas den internationella
om medborgerliga
och den europeiska konventionen
angående skydd
politiska
rättigheter
dande åtaganden

och de grundläggande
friheterna
som
i
1994:1219
Sverige.
dessutom gäller som lag
Den avgränsning
som angetts bör inte ses
av utredningsuppdraget
uteslutas
det
under
utredningsarbetet
absolut.
kan
inte
visar
Det
att
som
för

de mänskliga

sig nödvändigt

rättigheterna

att också behandla

andra

frågor

av betydelse

för smitt-
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skyddet.

är i så fall

Kommittén

ansvarsutredningen

Ju

skall

samråd

S

1995:11

och

1994:04

till

berör

och lägga

viss del berör

Straff-

Tvångspsykiatrikommittén
Samråd

skall ock-

av det uppdrag verket
I de fall kom1980:369.

med anledning

av epizootilagen
en översyn
och handläggningen
domstolsprövningen

att göra

mittén

uppdrag

ske med dessa utredningar.

så ske med Statens jordbruksverk
fått

att göra detta

oförhindrad

fram förslag även i sådana frågor.
Mot bakgrund av att kommitténs

i domstolarna

i den delen ske med Domstolsverket.
till samtliga kommittéer
direktiv
gäller regeringens
För kommittén
och
åtaganden dir. 1994:23
och särskilda utredare att pröva offentliga

skall

samråd

att redovisa
skall också

1992:50.
Förslaget
dir.
konsekvenser
regionalpolitiska
konde
jämställdhetspolitiska
redovisning
av
en
och
för
brottsligheten
konsekvenserna
och
1994:124
dir.

innehålla

sekvenserna

det brottsförebyggande
Kommitténs

uppdrag

arbetet

dir.

1996:49.

skall redovisas

senast den 31 december

1998.

Socialdepartementet
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Kommitténs

referensgrupper

utfrågningar

-

Bertling,

Ulla

deltagarförteckningar

Stockholm

i City,

Behandlingsgmppen

psykolog,

I

i referensgrupp

deltagare

över

Förteckning

särskilda

och

i Programgruppen
och ordförande
smittskyddsläkare
Hans Fredlund,
tuberkulos
for
för psykiatri, Umeå universitet
Lars Jakobsson, professor, Institutionen
Peter Lidbrink,

Hudkliniken

docent,

Vägerö,

Denny

I 43, Huddinge

professor,

Sociologiska

över

deltagare

sjukhus
Stockholms

institutionen,

universitet

Förteckning

Convictus

Claes Heijbel,

Oasen

Amadou

J allow,

Jan-Olof

Morfeldt,

George

överläkare,

Wahren,

vid kommitténs

den 29 oktober

Akademiska

infektionsläkare,

Socialstyrelsens

Korset

likaberättigande

smittskyddsfrågor

Hambraeus,

Johan Struve,
Håkan

deltagare

utfrågning

angående
Anna

Läkare

över

Förteckning

Ark/Röda

mot AIDS
för sexuellt

Svéd, Riksförbundet

särskilda

Noaks

Stiftelsen

Pehrson,

Pehr-Olov

i referensgrupp

Danderyds

och sjukhushygien
sjukhuset
sjukhus,

utvärdering
av sjukhushygienisk
fil. lic, sekreterare i Socialstyrelsens

sjukhushygienisk

verksamhet

1997

i Uppsala
tillika

sekreterare

verksamhet

utvärdering

av

i
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referensgrupper

Förteckning
särskilda

över

deltagare

vid

eller

epidemiolog,

jurist,

avdelningschef,

Engvall,

över

Lars Jacobsson,

Torbjörn

professor,

docent,

Tännsjö,

Göteborgs

läns landsting

kommitténs
1997

frågor

Institutionen

Institutionen

professor,

vid

Skaraborgs

den 4 december

medicinsk-etiska

angående

kommun

Sigtuna

dåvarande

deltagare

utfrågning

Tore Nilstun,

Zoonoscentrum

smittskyddsläkare,

Förteckning
särskilda

Smittskyddsinstitutet

och hälsoskyddsinspektör,

miljö-

Svensson,

från

Livsmedelsverket

Bengt Berglund,
Anders
Nils

smittsamma

djur

Andersson,

Olle Sillfors,

vid

1997

människor

sprids till

som

SOU

kommitténs

den 29 oktober

smittskyddsfirågor

sjukdomar

Yvonne

utjiâgningar...

utfrågning

angående
objekt

och särskilda

för psykiatri,

för medicinsk

Institutionen

för praktisk

universitet

Ygf

.
l 137.11. i

J12
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.._..________,_;

Umeå universitet

etik, Lunds
filosofi,

universitet

1999:51

Statens

offentliga

Kronologisk

utredningar

förteckning

+ Bilagor. Ju.
Nya forrnânsrättsregler
Steriliseringsfrågani Sverige 1935-1975.
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21. Lindqvists nia - nio vägaratt utvecklabemötandet
av personermed funktionshinder.S.
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25. Samema- ett ursprungsfolki Sverige.
26. Införsel av beskattadevaror. Fi.
27. Delta - Utredningenom deltidsarbete,tillfälliga
N.
jobb och arbetslöshetsersättningen.
Fi.
28. Kontantmetodfor småföretagare.
29. Internationellkonflikthantering- att förberedasig
tillsammans.Fö.
30. Yttrandefrihetenoch konkurrensen- Förslagtill
mediekoncentrationslag.
m. m. Ku.
31. Tillsyn över advokaterm. m. Ju.
.
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32. Utvecklingssamarbete rättsområdet.Ju.
33. Bo tryggt - Betalarätt. Särskildaboendeforrnerför
äldresamtavgifterför äldre- ochhandikappomsorg.
34. Svensktmedborgarskap.Ku.
35. Fastighetsmäklamämnden
- effektivaretillsyn. Fi.
36. Likvidation av aktiebolag.Ju.
37. Underrättelsetjänsten
- en översyn.Fö.
38. Följdleveranseri sambandmedexportav
krigsmateriel.UD.
39. Vuxenutbildningför alla Andra åretmed
Kunskapslyftet.U.
40. Demokratini denoffentligasektornsförändring.
skriftserie.Ju.
Demokratiutredningens
4 Bevaradokumentärfilmenskulturarv. Åtgärdsförs.
lag samtförslagtill ett centrumför dokumentärfilm
och en ñlrnvârdscentral.Ku.
42. Ny luttfartslag.N.
43. Oberoende,ägandeochtillsyn i revisionsverksamhet.Ju.
Öppenehnarknad.N.
.
45. Slutforvaringav kämavfall.Kommunernaoch
M.
platsvalsprocessen.
46. Ökadesocialbidrag.En studieom inkomsteroch
socialbidragåren 1990till 1996.
47. Mervärdesskatt- frivillig skattskyldighet.Fi.
48. Lära av Estonia.Den andradelrapportenoch
slutredovisning.N.
49. Invandraresomföretagare.Ku.
50. Skyddsjaktpå varg. M.
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skriftserie.12
Etik ochdemokratiskstatskonst.
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