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Rapportens uppläggning och omfattning 
 
Föreliggande arbete har drivits av Svensk Förening för Vårdhygien och 
Smittskyddsläkarföreningen. Initiativtagare är också Föreningen för Medicinsk 
mikrobiologi. 
 
Målgruppen är dessa yrkes- och intresseföreningar men även Socialstyrelsen, 
Landstingsförbundet, Kommunförbundet, Smittskyddsinstitutet, Läkarförbundet, 
Vårdförbundet och vårdgivare som avtalar om vårdhygienisk expertis.  
 
Kompetensbeskrivningarna har tillkommit för att tydliggöra vilket yrkeskunnande 
smittskydds- och vårdhygienisk expertis (smittskyddsläkare, smittskyddssjuksköterska, 
hygienläkare, hygiensjuksköterska) behöver för sin yrkesutövning. 
Kompetensbeskrivningarna kan även vara vägledande vid planering av utbildning för 
smittskydds- och vårdhygienisk expertis. 
 
Kompetensbeskrivningarna redovisar varje personalkategoris speciella yrkesområde för 
sig. De är uppbyggda på ett likartat sätt med utgångspunkt i respektive personalkategoris 
yrkes-/specialområde och funktioner. Denna del anger ramen för kompetensbehovet. 
Dessutom finns ett avsnitt – uppgifter- som innehåller precisering av de arbetsuppgifter och 
det tekniska kunnande som hänför sig till de olika funktionerna. 
 
 
Lämplig utbildning / erfarenhet anges för varje kategori. Ingen av de fyra 
personalkategorierna har hittills ansetts vara tillräckligt stora för att särskild specialitet, 
subspecialitet eller behörighet ska kunna definieras. Med av Socialdepartementet 
föreslagna ändringar i hälso- och sjukvårdslag samt smittskyddslag kan detta komma att 
ändras.  
 
 
 

Bakgrund 
 
Smittskydd 
Med smittskydd avses verksamhet till skydd mot att smittsamma sjukdomar sprids bland 
människor. 
Termen smittskydd började användas allmänt 1981 då länsläkarens arbetsuppgifter rörande 
smittsamma sjukdomar övertogs av smittskyddsläkaren. De nuvarande arbetsuppgifterna 
fastställdes i huvudsak 1989 då den nu gällande smittskyddslagen trädde i kraft. Senare har 
ett större arbetsområde tillkommit, nämligen deltagande i arbetet för att begränsa 
förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier i samhället. Arbetsuppgifterna utökas 
ytterligare om förslaget till ny smittskyddslag (SOU 1999:51) antages. 
 
Vårdhygien 
Med vårdhygien avses verksamhet för att förebygga vårdrelaterade infektioner oavsett 
vårdform och vårdgivare.  
Den sjukhushygieniska verksamheten började ta form under 1960-talet. Den har varit 
knuten till de mikrobiologiska laboratorierna. Idag används oftast benämningen 
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vårdhygien. Även namnet infektionshygien förekommer. Att vi vill använda beteckningen 
vårdhygien i stället för infektionshygien, beror på att det senare begreppet leder tanken 
endast till åtgärder kring ett redan inträffat infektionsfall och inte självklart innefattar 
förebyggande åtgärder. Därtill innefattar begreppet vårdhygien på ett naturligare sätt arbetet 
inom vård och omsorg. 
Man har under de senaste åren alltmer uppmärksammat att vårdhygien måste omfatta all 
vård oavsett vårdform och vårdgivare. För att nå detta mål måste de idag befintliga 
resurserna utökas, så som har beskrivits i SoS-rapport 1998:19: Vårdrelaterade infektioner. 
En verksamhetsöversyn.  
 
 

Organisation 
 
Smittskyddsenhet 
I smittskyddsenheten har smittskyddsläkaren ledningsansvar och myndighetsansvar. Idag 
finns ½-1 smittskyddsläkare i de flesta landsting. I de tre storstadsregionerna finns vardera 
3-4 biträdande smittskyddsläkare. Som regel finns också ½-1 smittskyddsjuksköterska / 
landsting (2-7 i storstadsregionerna). Därtill finns alltid administrativ personal. I några 
landsting, där smittskyddsenheten har ansvaret för det förebyggande arbetet avseende 
sexuellt överförbara sjukdomar, finns särskild personal anställd för detta. I 
storstadsregionerna finns även epidemiolog, jurist, psykolog och/eller kurator anställda.  
 
Smittskyddsenheterna har hela samhället som sitt arbetsfält och har därför kontakt med 
såväl offentlig som privat sjukvård, miljö- och hälsoskydd och andra förvaltningar samt 
allmänheten. 
 
Smittskyddsenheternas administrativa placering varierar. Arbetsgruppen anser att en 
placering centralt i landstingets organisation är optimal. 
 
Enhet för vårdhygien 
I den vårdhygieniska enheten har hygienläkaren medicinskt ledningsansvar. Enheten består 
av hygienläkare och hygiensjuksköterska. Oftast ingår också biomedicinsk analytiker och 
ibland även hygientekniker. 
Idag finns i flertalet landsting ½-1 hygienläkare och 1-2 hygiensjuksköterskor / 100 000 
inv. Dokumentation av arbetets omfattning- t ex telefonsamtal, besök, sammanträden och 
utbildningar, liksom uppgifter om förekomst av riks- och regionvårdsspecialiteter behövs 
för närmare dimensionering. Vårdplatsantal är inte längre lämplig grund för bemanning, 
eftersom vården ändrat struktur. Befattningar på mindre än halvtid kan inte 
rekommenderas, då kontinuitet och kompetensutveckling då inte kan tillgodoses. 
 
Vårdhygienens arbetsområde är hälso- och sjukvård inkl. tandvård oberoende av huvudman  
Vårdhygienens befattningshavare är rådgivande till verksamhetschefer, behandlande läkare 
och andra som har patientansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Ett huvuduppdrag för 
vårdhygienisk expertis är att bistå vården i att utveckla och utvärdera sina rutiner och sin 
kompetens för att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner. De preventiva 
åtgärder som vidtas är inriktade på att utveckla och upprätthålla korrekta vårdrutiner och en 
hög kunskapsnivå hos vårdpersonalen med avseende på smitta och smittspridning, att 
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säkerställa att det finns hygienmetoder samt anpassad utrustning och att dessa 
tillämpas/används. 

Registrering av vårdrelaterade infektioner bör ske för att identifiera problemens storlek, 
riskområden och riskingrepp, att i sig sänka infektionsfrekvensen samt att kartlägga 
förändringar i vårdens kvalitet. Vårdhygienisk expertis bör medverka vid utformningen av 
registreringen och sammanställningarna samt vid utformningen av de åtgärder som dessa 
kan föranleda. 
 
Enheten för vårdhygien behöver laboratoriestöd så att akuta undersökningar kan initieras 
utan dröjsmål, epidemiologiskt typningsarbete kan utföras och löpande kontroll av teknisk 
apparatur kan ske. På grund av det kliniskt mikrobiologiska laboratoriets centrala roll för 
överblick över infektionspanoramat bör enheten vara placerad vid detta. Lokal 
monitorering av resistensläge, kolonisation och bärarskap av vissa smittämnen samt av 
antibiotikaförbrukning är nödvändig. Enheten bör ha tillgång till laboratorieresultat inkl 
patientidentitet avseende multiresistenta bakterier och andra mikroorganismer som kan 
innebära smittspridningsproblem i vården, även om vårdgivaren anlitar privat 
laboratorium. 
 
Samverkan mellan smittskydd och vårdhygien 
Arbetsområdena för smittskydd och vårdhygien ligger nära varandra och överlappar delvis, 
varför ett nära samarbete mellan dessa enheter är nödvändigt. 
Hygienläkare / smittskyddsläkare respektive hygiensjuksköterska / smittskyddssköterska 
har många och delvis skilda uppgifter vilka kan komma att utökas i den kommande 
smittskyddslagen varför de är svåra att kombinera i samma person. Arbetsuppgifterna 
kommer då att medföra ett behov av flera, kompetenta befattningshavare. 
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Organisationer som handlägger frågor inom smittskydd 
och vårdhygien 

 

Nivå Organisation Uppgift Personalkategori 
Myndighet: 
Socialstyrelsen 
Smittskyddsinstitutet 

Samordning,  
Tillsyn 
Forskning, utveckling 
Övervakning 

 
 

Nation 

Yrkesföreningar: 
Svensk Förening för Vårdhygien 
 
Smittskyddsläkarföreningen 
 

 Hygienläkare 
Hygiensjuksköterska  
Smittskyddssköterska 
 
Smittskyddsläkare 

Socialstyrelsens regionala enheter Tillsyn  Region 
Regionala grupper för smittskydd 
resp vårdhygien 
 

Samordning 
Information 

Hygienläkare 
Hygiensjuksköterska  
Smittskyddsläkare 
Smittskyddssköterska 

Landsting 
/region 

Enheterna för smittskydd resp 
vårdhygien 

Förebyggande arbete 
Omvårdnad och 
medicinskt 
omhändertagande 
Medicintekniska 
produkter  
Information 
Forskning och 
utveckling 
Samordning 
Kvalitetsarbete  

Hygienläkare 
Hygiensjuksköterska  
Smittskyddsläkare 
Smittskyddssköterska 
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Hygienläkare 
 
Specialområde och -funktioner 
 
Hygienläkaren ska kunna 
! upprätthålla en hög kunskapsnivå hos vårdpersonalen om korrekta vårdrutiner med 

avseende på smitta och smittspridning 

! övervaka bakterieekologin inklusive resistensläget i vården 

! medverka till registrering av vårdrelaterade infektioner 

! medverka till att lokaler, utrustning och medicintekniska produkter är ändamålsenliga 
ur vårdhygienisk synpunkt. 

! övervaka infektionsläget och föranstalta om rätt omhändertagande av smittsam patient 

! kartlägga utbrott och föranstalta om åtgärder som hejdar och begränsar dessa 

 
 
Uppgifter 
 

Förebyggande arbete  
Hygienläkaren ska kunna 
! bevaka att enheten för vårdhygien omedelbart får kännedom om förekomst av smitta 

med särskild vårdhygienisk risk, och tillse att vårdgivaren vidtar erforderliga åtgärder 
för att hindra smittspridning 

! medverka vid utformningen av löpande eller periodvis återkommande registrering av 
vårdrelaterade infektioner, sammanställning av resultaten samt vid utformning och 
genomförande av de åtgärder som dessa kan föranleda. 

! se till att information om utvecklingen av antibiotikaresistensläget och om rådande 
bakterieekologi finns och används t ex i utarbetande och utvärdering av vårdprogram 

Hygienläkaren ska ha kännedom om 
! vaccination och annan profylax mot smittsamma sjukdomar 

! smittskyddslagstiftning och infektionsepidemiologi 

! molekylärbiologiska och andra typningsmetoder för att kartlägga smittspridning 

 
Medicinskt omhändertagande 
Hygienläkaren ska kunna 
! utvärdera och föreslå vårdrutiner för barriärvård, förebyggande av 

kateter/apparatrelaterade infektioner och blodsmitta 

! föreslå vårdtekniskt omhändertagande av vuxna och barn med smittsamma sjukdomar 
eller nedsatt infektionsförsvar 

! handlägga vårdrelaterade infektioner 

! utvärdera och föreslå operationssalsrutiner 

! ge råd om användning av antimikrobiella medel 
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! bedöma normal mikrobiell flora samt ekologiska förändringar 

! diagnosticera opportunistiska infektioner 

 
Hygienläkaren ska ha kännedom om 
! aktuellt medicinskt omhändertagande av olika sjukdomar i olika vårdformer 

 

Lokaler, utrustning och medicintekniska produkter 
Hygienläkaren ska kunna 
! ge råd vid val av steriliseringsappatarur, desinfektionsapparatur och desinfektionsmedel 

samt andra medicintekniska produkter 

! ge råd vid om- och nybyggnad av vårdlokaler och tekniska lokaler 

! medverka i övervakning av vattenreningsanläggningar och luftbehandlingsanläggningar 
för vård (ex dialysavdelning, blodcentral, operationsavdelning) 

! medverka i övervakning av steriliseringsprocesser 

! initiera och ge råd vid framtagande av övergripande metodanvisningar för olika 
vårdenheter 

 
Utbildning, information och handledning 
Hygienläkaren ska kunna 
! ge råd och utbildning i vårdhygieniska frågor till läkare, sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal, studenter olika kategorier samt teknisk personal  

! i samverkan med chefläkare och andra ge information till media i vårdhygieniska frågor 

! handleda hälso- och sjukvårdspersonal och studenter  

 
Forsknings- och utvecklingsarbete 
Hygienläkaren ska kunna  
! genomföra epidemiologiska studier rörande förekomsten och spridningen av 

vårdrelaterade infektioner samt hur de kan begränsas och förebyggas 

! handleda andra i sådana undersökningar 

Hygienläkaren ska även kunna 
! följa relevant vetenskaplig litteratur 

! följa aktuell samhällsdebatt i frågor av intresse för vårdhygien 

 
Ledning, planering och samverkan 
Hygienläkaren ska kunna 
! i samarbete med sin enhet utforma verksamhetsbeskrivning och verksamhetsmål för 

enheten 

! samverka med Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, andra nationella, 
landstingskommunala och primärkommunala organ samt andra vårdhygieniska enheter 
och smittskyddsenheter  
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Hygienläkaren ska ha kännedom om 

! verksamhetsområdets olika funktioner samt administrationen av dessa verksamheter 

! flödet av patienter och personal mellan vård-, behandlings och serviceavdelningar 

 
Katastrofberedskap 
Hygienläkaren ska kunna 
! välja utredningsgång, epidemiologisk metod, mikrobiologisk typningsmetod etc vid 

anhopning av vårdrelaterade infektioner 

! föreslå åtgärder för att hindra fortsatt spridning av utbrott och utvärdera dessa 

! i samarbete med verksamhetsledning ombesörja god information till vårdade, personal 
och media. 

! medverka i planering av smittskyddsinsatser i vården inför eventuella 
epidemisituationer 

 
Kvalitetsarbete 
Hygienläkaren ska kunna 
! bistå vården i att utveckla och utvärdera sina rutiner och sin kompetens för att 

förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner 

 
 
Lämplig utbildning/erfarenhet 
 

! Läkarexamen 

! Specialistkompetens i första hand inom klinisk bakteriologi, klinisk virologi, eller 
infektionssjukdomar 

! Praktisk klinisk erfarenhet efter erhållande av specialistbehörigheten. 

! Diplom/mastersutbildning i smittskydd och vårdhygien eller motsvarande utbildning 
eller erfarenhet. 
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Hygiensjuksköterska 
 
 

Specialområde och –funktioner 
 
Hygiensjuksköterskans specialområde vårdhygien omfattar vårdhygieniskt arbete inom all 
hälso- och sjukvård, inkl tandvård, oberoende av vårdgivare. Genom uppspårande, 
kontrollerande, rådgivande, samordnande, planläggande, undervisande och utvecklande av 
vårdhygieniska åtgärder är syftet att så långt som möjligt minska vårdrelaterade infektioner 
hos såväl patient som personal.  
Arbetsfältet utgörs av en vårdhygienisk del med bl a omvårdnads- och vårdtekniska frågor 
och av en epidemiologisk del med bl a kontinuerlig bevakning av vårdrelaterade 
infektioner och antibiotikaresistens samt kartläggning/utredning av infektionsutbrott. 
 
Hygiensjuksköterskan ska kunna 
! föreslå/genomföra vårdhygieniska åtgärder som är tillräckliga och relevanta i 

förhållande till den faktiska omgivningssituationen 

! ge vårdhygienisk/infektionsprofylaktisk rådgivning, information , undervisning 

! bedriva utvecklingsarbete anpassat till lokala förhållanden och behov 

! leda, samordna och utveckla vårdhygieniskt hälso- och sjukvårdsarbete inom sitt hälso- 
och sjukvårdsområde/geografiska område 

! medverka vid/svara för kartläggning, övervakning och utredning av vårdrelaterade 
infektioner 

! medverka vid/utföra utbrottsutredning 

 
 
Uppgifter 
 

Förebyggande arbete 
”En legitimerad sjuksköterska måste kunna ta initiativ till och vidta 
förebyggande åtgärder mot såväl smittsamma som icke smittsamma 
sjukdomar samt andra hälsoproblem hos enskilda patienter” (SOSFS 1995:5, 
Allmänna råd, Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och 
barnmorskor). 

Hygiensjuksköterskan ska inom sitt yrkesområde kunna 
! identifiera och bedöma behovet av åtgärder för såväl akuta som långsiktiga 

vårdhygieniska problem och frågeställningar 

! handlägga vårdrelaterade infektioner 

! föreslå och medverka vid genomförande av adekvata åtgärder för att förebygga 
spridning av mikroorganismer 

 
Omvårdnad, undersökning och behandling 
Hygiensjuksköterskan ska inom sitt yrkesområde kunna 



 

Kompetensbeskrivningar 2000   13(13) 

! samarbeta med personal som företräder andra specialiteter då det gäller patients 
behandling och rehabilitering/habilitering sett ur vårdhygieniskt perspektiv 

! ge råd och genomföra vårdhygieniska åtgärder som är tillräckliga och relevanta i 
förhållande till den faktiska omvårdnads- och omgivningssituationen samt till aktuell 
användning av medicintekniska produkter, hjälpmedel och utrustning 

! vara rådgivande vid framtagande av övergripande och detaljerade metodanvisningar för 
olika vårdenheter 

! bedöma vårdtekniskt omhändertagande av vuxna och barn med smittsamma tillstånd 
eller nedsatt immunförsvar samt ha förmåga att bedöma och gradera behovet av 
isolering 

! ha erfarenhet/kännedom om omvårdnadsarbete, undersökningsmetoder och 
behandlingar samt hur dessa tillämpas inom olika verksamhetsfält 

 
Lokaler, utrustning och medicintekniska produkter  
Hygiensjuksköterskan ska inom sitt yrkesområde 
! ha erfarenhet/kännedom om medicintekniska produkter, hjälpmedel och utrustning 

samt risker sett ur vårdhygieniskt perspektiv 

! kunna ge råd och genomföra vårdhygieniska åtgärder/utforma metodanvisningar som är 
tillräckliga och relevanta i förhållande till aktuell användning av medicintekniska 
produkter, hjälpmedel och utrustning 

! kunna medverka vid upprättande av kravspecifikationer så att inte vårdhygieniskt 
relevanta aspekter försummas i samband med inköp / upphandling samt göra 
vårdhygienisk utvärdering av aktuella produkter / material  

! kunna ge råd vid om- och nybyggnad av vårdlokaler inkl. utformning av vatten- och 
ventilationsanläggningar. 

 
Utbildning, information och handledning 
Hygiensjuksköterskan ska inom sitt yrkesområde kunna 
! undervisa och informera hälso- och sjukvårdspersonal och studenter om relevanta 

metoder och rön inom specialområdet 

! handleda hälso- och sjukvårdspersonal och ge studenter klinisk undervisning enskilt 
eller i grupp 

! strukturera och planera vårdhygienisk relevant utbildning till olika yrkesfunktioner 
tillsammans med annan specialistfunktion eller själv 

 
Forsknings- och utvecklingsarbete 
En hygiensjuksköterska ska inom sitt yrkesområde kunna såväl följa, utnyttja och 
medverka i forsknings- och utvecklingsarbete som ta initiativ till och leda 
utvecklingsarbete inom sitt specialområde. 
Hygiensjuksköterskan ska inom sitt yrkesområde kunna 
! söka, kritiskt granska och i det dagliga arbetet använda relevanta rön som 

dokumenterats från forskning och utvecklingsarbete 
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! initiera, bedriva och leda utvecklingsarbete/forskningsarbete både på sin enhet, 
tillsammans med andra enheter och övergripande inom verksamhetsområdet samt 
utvärdera/göra uppföljningar 

! analysera och sammanställa resultat samt utforma rapporter 

! informera om utvecklingsarbeten och dess resultat till medarbetare och 
samverkanspartners samt verka för att de sprids utanför enheten 

 
Ledning, planering och samverkan 
Hygiensjuksköterskan ska kunna planera sitt arbete, leda och utveckla arbetet inom 
arbetslag / grupper och samarbeta med andra enheter, företrädare för andra yrken, 
förvaltningar inom landsting / kommun / stat, privata vårdgivare, organisationer och 
myndigheter. 
Hygiensjuksköterskan ska i samarbete med sitt arbetslag utforma mål för det 
vårdhygieniska arbetet samt utforma mål för egen och medarbetarnas 
kompetensutveckling. 
Hygiensjuksköterskan ska inom sitt geografiska verksamhetsområde kunna / väl känna till 
! verksamhetsområdets olika funktioner, vård- och behandlingsavdelningar, 

specialavdelningar, kommunal hälso- och sjukvård samt administrationen av dessa 
verksamheter, inkl tandvård 

! sjukhusens/kommunernas uppbyggnad, indelning, personalstrukturen i sin helhet samt 
verksamhetsflödet mellan vård- behandlings och serviceavdelningar 

! de enskilda avdelningarnas/enheternas funktion 

 
Resursanvändning 
Hygiensjuksköterskan ska inom sitt yrkesområde kunna 
! arbeta på ett vårdhygieniska kostnadsmedvetet sätt  

! arbeta för/vara rådgivande så att tillgängliga resurser (personal, lokaler, 
medicintekniska produkter, hjälpmedel och utrustning) nyttjas på ett vårdhygieniskt 
ändamålsenligt sätt 

! i samråd med vårdgivaren och ledningen prioritera sitt arbete så att de vårdhygieniska 
insatserna sker på rätt nivå i vårdkedjan 

! vara rådgivande i samband med tjänsteupphandling där vårdhygieniska aspekter ska 
beaktas 

 
Katastrofberedskap 
Hygiensjuksköterskan ska inom sitt yrkesområde kunna 
! verka inom den organisation som gäller vid stora olyckor och katastrofer 

! anpassa sin verksamhet till de speciella förhållanden som råder i epidemi-, katastrof-, 
kris- och krigssituationer 

 
Kvalitetsarbete  
Hygiensjuksköterskan ska inom sitt yrkesområdet kunna 
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! identifiera och bedöma behovet av kvalitetssäkring samt vidta erforderliga åtgärder för 
att kvalitetssäkringsarbete utförs och att utformningen sker i enlighet med 
föreskrifterna 

! initiera, bedriva och leda kvalitetsarbete både på sin enhet, tillsammans med andra 
enheter och övergripande inom verksamhetsområdet samt utvärdera/göra uppföljningar 

! analysera och sammanställa resultat samt utforma rapporter 

! informera om och förmedla resultaten av kvalitetsarbetet till medarbetare och 
samverkanspartners samt verka för att de sprids utanför enheten 

! hur vårdrelaterade infektionskomplikationer registreras och hur registren är uppbyggda 
samt ha kännedom om vårdepidemiologiska läget för att kunna bearbeta data och 
återföra relevant information till aktuell enhet 

! tillsammans med verksamhetsföreträdare verka för att relevanta metodanvisningar finns 
tillgängliga inom respektive verksamhet 

! tillsammans med verksamhetsföreträdare följa upp och utvärdera tillämpligheten av 
metodanvisningar 

 
 
Lämplig utbildning / erfarenhet 
 

Utifrån ovan beskrivna specialområde och- funktioner samt uppgifter är för 
hygiensjuksköterskan följande utbildning och erfarenhet aktuell: 
! lång praktisk erfarenhet (≥5 år heltid) som sjuksköterska företrädesvis från sluten 

somatiskt akutsjukvård  

! erfarenhet av arbetsledning 

! erfarenhet av förändrings/utvecklingsarbete 

! erfarenhet av utvärderings/uppföljningsarbete 

! utredningsmetodisk utbildning/forskningsmetodisk utbildning helst med inriktning 
vårdvetenskap 

! pedagogisk/informationsteknisk utbildning 

! diplomutbildning/masterutbildning med inriktning mot smittskydd och vårdhygien inkl 
mikrobiologi och epidemiologi eller motsvarande utbildning i vårdhygien, mikrobiologi 
och epidemiologi 
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Smittskyddsläkare 
 

Specialområde och –funktioner 
 

Smittskyddsarbetet ska minimera spridningen av smittsamma sjukdomar bland människor 
genom att övervaka förekomsten, vidta åtgärder för att begränsa dem, samt ge undervisning 
och information om sådana sjukdomar och deras utbredning.  

Smittskyddsläkaren leder och planerar detta arbete och fastställer riktlinjer för det. 
Smittskyddsläkaren ska vidare utöva de myndighetsuppgifter som beskrivs i 
smittskyddslagen. 

 

Uppgifter 
 

Förebyggande arbete  
Smittskyddsarbetet är huvudsakligen förebyggande och innefattar primärpreventiva och 
sekundärpreventiva åtgärder liksom andra åtgärder som följer av smittskyddslagen. 

Smittskyddsläkarens uppgifter är att 

! hålla sig informerad om smittskyddsläget inom landstingsområdet samt inom landet i 
övrigt och i omvärlden 

! initiera, planlägga samt prioritera förebyggande åtgärder mot smittsamma sjukdomar 
inom landstingsområdet i form av utbildning, information, vaccinationer och andra 
insatser  

! vara väl insatt i frågor rörande resistenta bakteriers förekomst  och hur de ska 
förebyggas  

! tillse att inkomna smittskyddsanmälningar övervakas och registreras  

! fastställa principer för bedömning av dessa anmälningar  

! föreslå eller vidta lämpliga åtgärder för att minska eller hindra vidare smittspridning 

! bedöma de smittades förhållningsregler och vid behov göra ändringar i dessa 

! medverka till att individer frivilligt följer de förhållningsregler som ges  

! när så krävs vidta eller ansöka om i smittskyddslagen föreskrivna tvångsåtgärder 

! ombesörja ändamålsenlig registrering av smittsamma sjukdomar som ej är 
samhällsfarliga eller anmälningspliktiga  

 

Utbildning, information och handledning 
Smittskyddsläkarens uppgift är att  

! förbereda råd och upplysningar avseende smittsamma sjukdomar  



 

Kompetensbeskrivningar 2000   17(17) 

! tillse att smittskyddsenhetens utbildnings- och informationsverksamhet till såväl  
allmänhet som personalgrupper har en ändamålsenlig inriktning  

! ansvara för information till media  

! hjälpa kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt läkare och andra som är verksamma inom smittskyddet i deras smittskyddsarbete 

 

Smittskyddsläkaren ska även kunna 

undervisa och handleda studenter inom vårdyrkesutbildningar 
 

Forsknings- och utvecklingsarbete 
Smittskyddsläkaren ska kunna  

! föreslå, planlägga och genomföra epidemiologiska studier rörande förekomst, spridning 
och förebyggande av smittsamma sjukdomar  

! handleda andra i sådana undersökningar 

Smittskyddsläkaren ska även 

! följa relevant vetenskaplig litteratur 

! följa aktuell samhällsdebatt i frågor av intresse för smittskyddsverksamheten 

 

Ledning, planering och samverkan 
Smittskyddsläkaren ska  

! leda smittskyddets verksamhet  

! verka för samordning och likformighet av smittskyddsinsatserna  

! samverka med behandlande läkare, miljö- och hälsoskydd och andra som har 
smittskyddsuppgifter inom landstingsområdet 

! samarbeta med mikrobiologiska laboratorier samt vårdhygieniska enheter 

! samarbeta med Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, andra nationella organ samt 
andra smittskyddsläkare  

! medverka till utbyte av erfarenheter mellan olika myndigheter och befattningshavare 

 

Katastrofberedskap 
Smittskyddsläkaren ska 

! planera smittskyddsinsatser inför eventuella epidemisituationer 

! organisera kartläggning, utredning och övervakning av utbrott av smittsamma 
sjukdomar 

! vid ett utbrott ombesörja en god information till drabbade, anhöriga, berörda 
ledningsfunktioner, allmänhet och media 

! kunna hantera olika typer av risker samt bemöta ryktesspridning och rädsla 
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Kvalitetsarbete 
Smittskyddsläkaren ska kunna 

! bedöma tillförlitligheten av insamlade data 

! tillse att dessa data används och återges adekvat 

! tillse att adekvat undervisning och information ges inom ämnesområdet  

 

 

Lämplig utbildning/erfarenhet 
 

! Läkarexamen 

! Specialistkompetens i första hand inom infektionssjukdomar, klinisk bakteriologi eller 
klinisk virologi 

! Praktisk erfarenhet efter erhållande av specialistbehörigheten. 

! Diplom/mastersutbildning i smittskydd och vårdhygien eller motsvarande utbildning 
eller erfarenhet. 
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 Smittskyddssjuksköterska 
 

Specialområde och -funktioner  
 

Smittskyddssjuksköterskans specialområde, smittskydd, innebär ett länsövergripande 
arbete i syfte att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar och omfattar alla 
smittsamma sjukdomar. Smittskyddssjuksköterskan ska medverka till att utveckla 
smittskyddsverksamheten i länet och, enligt smittskyddslagens intention, arbeta för att 
förebygga och begränsa spridning av smittsamma sjukdomar mellan människor. 
 
Funktionsområden: 
! epidemiologiskt arbete 

! handläggning av ärenden enligt smittskyddslagen 

! ledning, planering och samverkan  

! undervisning/utbildning 

! information/rådgivning 

! utformning av material för information och utbildning 

! forsknings- och utvecklingsarbete 

! epidemi- och katastrofberedskap 

 
 
Uppgifter 
 

Förebyggande arbete 

”En legitimerad sjuksköterska måste kunna ta initiativ och vidta förebyggande 
åtgärder mot så väl smittsamma som icke smittsamma sjukdomar samt andra 
hälsoproblem hos enskilda patienter” (SOSFS 1995:5, allmänna råd. Kompetens- 
beskrivningar för sjusköterskor och barnmorskor). 
 
Smittskyddssjuksköterskan ska inom sitt yrkesområde kunna: 
! identifiera och bedöma behovet av åtgärder för såväl akuta som långsiktiga 

epidemiologiska problem 

! handlägga av ärenden enligt smittskyddslagen, ex. smittspårning, kontaktspårning, 
anmaningar 

! utföra databearbetning, kartläggning samt sammanställning av statistik och 
epidemiologiska data 

! deltaga i fältarbete vid sjukdomsutbrott 

! utvärdera epidemiologiska utredningar 

! utföra hembesök, institutionsbesök 
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Utbildning, information och handledning  
Smittskyddssjuksköterskan ska inom sitt yrkesområde kunna: 
! initiera, planera och medverka i utbildning av olika yrkesgrupper och studeranden 

! vara delaktig i att utarbeta och införa råd och anvisningar till patienter och allmänhet 
rörande smittskyddsfrågor, infektionssjukdomar etc 

! ge information om förebyggande åtgärder avseende smittskyddsfrågor i olika 
samhällsorgan ex barnomsorg, skola och kriminalvård 

 
Forsknings- och utvecklingsarbete 
En smittskyddssjuksköterska måste inom sitt yrkesområde kunna såväl följa, utnyttja och 
medverka i forsknings- och utvecklingsarbete som ta initiativ och leda utvecklingsarbete 
inom sitt specialområde. 
 
Smittskyddssjuksköterskan ska inom sitt yrkesområde kunna: 
! söka, kritiskt granska och i det dagliga arbetet använda relevanta rön som 

dokumenterats från forskning och utveckling 

! bedriva och leda forsknings- och utvecklingsarbete både på sin enhet och tillsammans 
med andra enheter inom verksamhetsområdet samt utvärdera och rapportera resultaten 
till medarbetare 

! medverka i genomförande av projekt/studier initierade t ex av Smittskyddsinstitutet och 
Socialstyrelsen 

! utforma enkäter, analysera och sammanställa resultat samt utforma rapporter 

! informera om och förmedla resultaten av utvecklingsarbetet till medarbetare och 
samverkanspartners samt verka för att de sprids utanför enheten 

 
Ledning, planering och samverkan  
Smittskyddssjuksköterskan ska kunna planera sitt arbete, leda och utveckla arbetet inom 
arbetslag/grupper och samarbeta med företrädare för andra yrken, förvaltningar inom 
landsting/kommun/stat, privata vårdgivare, organisationer och myndigheter.  
  
Smittskyddssjuksköterskan ska inom sitt yrkesområde ha kännedom om:  
! verksamhetsområdets olika funktioner, vård och behandlingsavdelningar, 

behandlingsfunktioner, specialavdelningar, kommunal hälso- och sjukvård samt 
administrationen av dessa verksamheter, inkl tandvård 

! sjukhusens/kommunernas uppbyggnad, indelning, personalstrukturen i sin helhet samt 
verksamhetsflödet mellan vård-, behandlings- och serviceavdelningar 

! de enskilda avdelningarnas/enheternas funktion 

 
Smittskyddssjuksköterskan ska inom sitt yrkesområde kunna samarbeta med: 
! smittskyddsansvarig i primärvården 

! olika arbets-/referensgrupper och kommittéer i frågor rörande smittskydd, t ex 
Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen 
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! enhet för vårdhygien 

! miljö- och hälsoskyddsförvaltning 

 
Katastrofberedskap 
Smittskyddssjuksköterskan ska inom sitt yrkesområde kunna: 
! medverka vid epidemiska utbrott genom planering och genomförande av 

smittskyddsinsatser inom landstingsområdet. 

! att kartlägga, utreda utbrott av smittsamma sjukdomar 

! anpassa sin verksamhet till de förhållanden som råder i epidemi, katastrof-, kris- och 
krigssituationer 

! medverka vid utarbetandet av epidemiplaner 

 
Kvalitetsarbete  
Smittskyddssjuksköterskan ska inom sitt yrkesområde kunna: 
! identifiera och bedöma behovet av kvalitetssäkring samt vidta erforderliga åtgärder för 

att kvalitetsarbetet utförs och att utformningen sker i enlighet med föreskrifterna 

! informera om och förmedla resultaten av kvalitetsarbete till medarbetare och 
samverkanspartners samt verka för att de sprids utanför enheten 

! analysera och sammanställa resultat samt utforma rapporter 

! enligt förvaltningslagens regler registrera anmälningspliktiga sjukdomar och genom 
dessa register kunna bearbeta data och till berörda återföra relevant information. 

 
 
Lämplig utbildning / erfarenhet 
 

Utifrån ovan beskrivna specialområde och funktioner samt uppgifter för 
smittskyddssjuksköterskan är följande utbildning och erfarenhet aktuell: 
! lång praktisk erfarenhet som sjuksköterska från exempelvis infektionssjukvård. 

! pedagogisk/informationsteknisk utbildning 

! utredningsmetodisk utbildning/forskningsmetodisk utbildning 

! diplom- /mastersutbildning med inriktning mot smittskydd/vårdhygien eller 

! motsvarande utbildning i mikrobiologi, epidemiologi, folkhälsovetenskap 

 


