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Folkhälsomyndighetens instruktion SFS 2013:1020
Allmänt:
• 1 § Folkhälsomyndigheten ska verka för god folkhälsa, utvärdera effekterna av
metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och
faktorer som påverkar detta samt genom kunskapsuppbyggnad och
kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador.
Verksamheten ska stå på vetenskaplig grund.
Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.
• 2 § Myndigheten ska
• ansvara för uppföljning av befolkningens hälsa och för sektorsövergripande
uppföljning av utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer med utgångspunkt
i folkhälsopolitikens målområden samt utvärdera insatser och metoder inom
folkhälsoarbetet,
• svara för kunskapsuppbyggnad inom sitt ansvarsområde,
• förse regeringen och statliga myndigheter med kunskaps- och beslutsunderlag
inom sitt ansvarsområde,
• identifiera, analysera och förmedla för ansvarsområdet relevant kunskap till
berörda i kommuner, landsting och andra berörda samhällssektorer,
• bidra till ett effektivt smittskydd i landet genom sjukdomsövervakning, beredskap,
diagnostik och kunskapsstöd, och
• medverka till minskad negativ miljöpåverkan på människors hälsa.
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Beredskap
• Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde ta initiativ till åtgärder
som skyddar befolkningen mot smittsamma sjukdomar och andra
allvarliga hälso- hot i kris och under höjd beredskap.

• Myndigheten ska

– bistå myndigheter, landsting, kommuner och organisationer med expertstöd vid konstaterade eller misstänkta utbrott av allvarliga smittsamma
sjukdomar och vid analys av risker och behov av förebyggande åtgärder
när det gäller sådana utbrott, och
– upprätthålla den laboratorieberedskap som behövs och tillhandahålla
mikrobiologiska laboratorieundersökningar som är av unik natur eller som
av andra skäl inte utförs av andra laboratorier.
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Riskbedömning av smittspridning
• Folkhälsomyndigheten har utrett om den nuvarande
flyktingtillströmningen innebär en ökad risk för spridning av
smittsamma sjukdomar till befolkningen i Sverige. Den samlade
riskbedömningen visar att det är låg risk för spridning av
infektionssjukdomar till befolkningen kopplat till att många
människor nu reser till Sverige för att söka skydd.
• Flyktingarna själva kan vara mer utsatta för risk för olika
smittsamma sjukdomar och det är därför viktigt att de erbjuds
hälsoundersökningar så att de får tillgång till exempelvis
vaccinationsskydd, rådgivning eller medicinsk behandling.
• Människor på flykt – en riskbedömning av smittspridning (PDF, 266
kB)
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Vägledning om prioritering för
vård
• Det stora antalet flyktingar påverkar hälso- och sjukvårdens
verksamhet, dels genom att det är många fler som ska erbjudas
hälsoundersökningar och dels genom att många av flyktingarna
behöver akut sjukvård och tandvård. Folkhälsomyndigheten har
tagit fram ett stöd för hälso- och sjukvårdens prioriteringar när det
gäller smittsamma sjukdomar och samverkar med andra
myndigheter och aktörer för att se hur man kan stödja
landstingens arbete med hälsoundersökningar.
• Människor på flykt – vägledning om smittskydd till hälso- och
sjukvården (PDF, 478
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Vaccinationsrekommendationer
• Med den speciella situationen när stora grupper av asylsökande
kommer samtidigt och bor samlat på anläggningsboenden är det
viktigt att vaccinationer och andra preventiva åtgärder genomförs
så snart det är möjligt. Rapporten är upprättad i syfte att under
aktuella förhållanden, med ett stort antal asylsökande från Syrien,
Afghanistan och Irak, underlätta beslut om vaccination särskilt vid
de första vårdkontakterna för asylsökande främst från dessa tre
länder. Rapporten poängterar även vikten av snabb vaccination där
barn under 6 år prioriteras. Målgruppen för rapporten är
vårdpersonal i hälso- och sjukvården men även landstingens
förvaltning.
• Vaccinationer till människor på flykt. Rekommendationer till hälsooch sjukvården (PDF, 293 kB)
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regeringsuppdrag
• Hälsoundersökningar

• Vaccination av flyktingar
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Framtiden
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