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Smittskydd - uppdragsbeskrivningar
Uppdragsbeskrivningar för personal anställda vid Smittskydd Norrbotten.
Ann-Louise Svedberg Lindqvist - smittskyddssjuksköterska
Smittskyddssjuksköterskorna arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, utbrottshantering, information och utbildning. Smittskyddsarbetet regleras av Smittskyddslagen (SmL 2004:168).
I smittskyddsjuksköterskans uppdrag ingår bland annat uppföljning av anmälda fall, utredning av paragrafärenden, stöd till verksamheter som utreder
fall av smittsamma sjukdomar samt arbete med utbrott i samverkan med
andra aktörer inom samhällets smittskydd.
I uppdraget ingår även rådgivning, information och undervisning avseende
smittförebyggande åtgärder samt handläggning av smittsamma sjukdomar,
utformande av webbsidor och informationsmaterial, kvalitets- och utvecklingsarbete inom smittskydd, omvärldsbevakning (regionalt, nationellt och
internationellt) samt bearbetning och redovisning av statistik.
Ann-Louise har följande områdesansvar:




Blodsmitta
Tuberkulos
Influensa



Vacciner

Ann-Marie Cylvén - smittskyddssjuksköterska
Smittskyddssjuksköterskorna arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, utbrottshantering, information och utbildning. Smittskyddsarbetet regleras av Smittskyddslagen (SmL 2004:168).
I smittskyddsjuksköterskans uppdrag ingår bland annat uppföljning av anmälda fall, utredning av paragrafärenden, stöd till verksamheter som utreder
fall av smittsamma sjukdomar samt arbete med utbrott i samverkan med
andra aktörer inom samhällets smittskydd.
I uppdraget ingår även rådgivning, information och undervisning avseende
smittförebyggande åtgärder samt handläggning av smittsamma sjukdomar,
utformande av webbsidor och informationsmaterial, kvalitets- och utvecklingsarbete inom smittskydd, omvärldsbevakning (regionalt, nationellt och
internationellt) samt bearbetning och redovisning av statistik.
Ann-Marie har följande områdesansvar:
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Strama Norrbotten
Antibiotikaresistens och multiresistenta bakterier
Sexuellt överförbara infektioner
Folkhälsa
Vårdhygien samt hygienfrågor inom förskola/skola

Jonas Hansson – biträdande/ställföreträdande
smittskyddsläkare
Smittskydd Norrbotten och smittskyddsläkarna arbetar för att förebygga och
minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor
genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, utbrottshantering, information och utbildning. Smittskyddsarbetet regleras av Smittskyddslagen
(SmL 2004:168).
I smittskyddsläkarens uppdrag ingår bland annat att ge stöd till verksamheter
som utreder fall av smittsamma sjukdomar, att samverka kring utbrottssituationer med andra aktörer, utreda paragrafärenden, utöva myndighetsutövning
gentemot individer i enlighet med Smittskyddslagen, överse att smittskyddsarbete i länet utförs och på ett korrekt sätt, ge information, råd eller direktiv
och undervisa avseende smittförebyggande åtgärder och handläggning av
smittsamma sjukdomar till sjukvård, övriga samhällsfunktioner samt allmänheten, medverka till kvalitets- och utvecklingsarbete inom smittskydd,
omvärldsbevaka - regionalt, nationellt och internationellt samt samverka
med andra smittskyddsmyndigheter och verksamheter nationellt och internationellt.
Jonas har områdesansvar:





Biträder smittskyddsläkaren i det dagliga arbetet och verkar som ställföreträdande när denne inte är på plats
Ordförande för Strama Norrbotten
Antibiotikaresistens och multiresistenta bakterier
Reseprofylax inklusive vacciner

Anders Nystedt – smittskyddsläkare
Smittskydd Norrbotten och smittskyddsläkarna arbetar för att förebygga och
minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor
genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, utbrottshantering, information och utbildning. Smittskyddsarbetet regleras av Smittskyddslagen
(SmL 2004:168).
I smittskyddsläkarens uppdrag ingår bland annat att ge stöd till verksamheter
som utreder fall av smittsamma sjukdomar, att samverka kring utbrottssituationer med andra aktörer, utreda paragrafärenden, utöva myndighetsutövning
gentemot individer i enlighet med Smittskyddslagen, överse att smittskyddsarbete i länet utförs och på ett korrekt sätt, ge information, råd eller direktiv
och undervisa avseende smittförebyggande åtgärder och handläggning av
smittsamma sjukdomar till sjukvård, övriga samhällsfunktioner samt all-
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mänheten, medverka till kvalitets- och utvecklingsarbete inom smittskydd,
omvärldsbevaka - regionalt, nationellt och internationellt samt samverka
med andra smittskyddsmyndigheter och verksamheter nationellt och internationellt.
Anders har områdesansvar:






Chef för myndigheten Smittskyddsläkaren (Smittskydd Norrbotten)
Epidemiplanering
Blodsmitta
Vacciner – barnvaccinationsprogrammet samt riskgruppsvacciner
Sexuellt överförbara infektioner

Inga-Lill Josefsson - smittskyddssekreterare
Smittskydd Norrbotten arbetar för att förebygga och minska spridningen av
smittsamma sjukdomar till och mellan människor genom epidemiologisk
övervakning, smittspårning, utbrottshantering, information och utbildning.
Smittskyddsarbetet regleras av Smittskyddslagen (SmL 2004:168).
Inga-Lills arbetsuppgifter består i bland annat:















Handläggning av § -ärenden kring allmänfarliga sjukdomar i samråd
med Smittskyddsläkaren. Ansvarar för kontroll och bevakning på dessa
ärenden så att rättelse uppnås.
Huvudredaktör för Smittskyddets webbsida med bevakning att uppgifterna på sidan är aktuella. Bevakar publicerade PM/dokument årligen
och säkerställer att de revideras och är aktuella.
Ansvar för Smittskyddets kvalitetsmanual.
Grafisk statistikansvarig.
Distribution av e-tidningen Smittsant.
Kontaktperson och support kring kliniska anmälningar via web (Sminet)
samt utlämnande av klinik-ID till respektive enheter.
Norrbottens representant i Sminets nationella samarbetsgrupp samt nationella kravarbetet inför Sminet 3 tillsammans med Folkhälsomyndigheten.
Utbildning av nya Sminetanvändare.
Sammanställer analysrapporter vid slutförda enkäter.
Bevakar alla nya smittskyddsanmälningar i SmiNet, samt ser till att
dessa är korrekt anmälda.
Återkommande kontakter med andra myndigheter inom smittskydd Sverige, smittspårare i länet, Infektionskliniken, Laboratoriemedicin, administratörer och vårdpersonal i Regionen, Migrationsverket, privata vårdgivare, Polismyndigheten.
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