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Tillsättning av smittskyddsläkare
Ärendebeskrivning
Enligt 10 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska ledningen av hälsooch sjukvården utövas av en eller flera nämnder. I Stockholms läns
landsting utövas ledningen av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Inom varje
landsting ska det finnas en smittskyddsläkare. I enlighet med 1 kap. 9 §
smittskyddslagen (2004:168) åvilar det nämnden att utse en
smittskyddsläkare.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2010-12-16

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

utse Åke Örtqvist till smittskyddsläkare för Stockholms läns
landsting.

Förvaltningens motivering till förslaget
Landstinget ansvarar för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom
landstingsområdet. Landstinget ansvarar också för tillsättning av
smittskyddsläkare genom sådan nämnd som avses i 10 § hälso- och
sjukvårdslagen och 1 kap. 9 § smittskyddslagen. I frågor som inte gäller
smittskyddsläkaren myndighetsutövning ska denna verka under nämnden.
Smittskyddsläkaren har enligt 6 kap. 1 § smittskyddslagen ett samlat ansvar
för smittskyddsarbetet inom landstinget. Smittskyddsläkaren ska planera,
organisera och leda smittskyddsarbetet och verka för effektivitet,
samordning och likformighet.
I smittskyddsläkaren uppgifter ingår vidare enligt 6 kap. 2 §
smittskyddslagen att se till att:
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allmänheten har tillgång till den information som behövs för att var
och en ska kunna skydda sig mot smittsamma sjukdomar,
ge råd och anvisningar om smittskyddsåtgärder för grupper som är
särskilt utsatta för smittrisk,
se till att förebyggande åtgärder vidtas,
stödja behandlande läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal
samt andra som är verksamma inom smittskyddet i arbetet mot
smittsamma sjukdomar och när det behövs ge råd om lämpliga
åtgärder,
följa upp anmälningar om inträffade sjukdomsfall och se till att
behövliga åtgärder vidtas för att finna smittkällan och personer som
kan ha utsatts för smittrisk samt att ändamålsenliga råd och
förhållningsregler ges till dem som kan ha smittats,
bevaka att de som bär på en smittsam sjukdom får det stöd eller den
vård som påkallas av sjukdomen eller smittrisken,
följa att vårdgivare vidtar de åtgärder som krävs för att förebygga
smittspridning samt att
fortlöpande följa smittskyddsläget i området.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga direkta kostnader.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslutet medför inga direkta konsekvenser för patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Beslutet medför inga konsekvenser för jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Beslutet medför inga miljökonsekvenser.
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