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Ytterligare information

Utbrottsgrupp vid smittspridning i vård och omsorg
Bakgrund
Det är viktigt att snabbt kunna begränsa smittspridning i vård och omsorg. För att
detta ska kunna ske på ett effektivt sätt krävs att expertis och beslutsfattare
samverkar. När smittspridning i vård och omsorg utgör ett allvarligt hot mot
patientsäkerheten bör en utbrottsgrupp bildas där informationsutbyte kan ske, beslut
fattas och arbetsuppgifter fördelas.
Smittskyddsläkaren har ett övergripande ansvar för smittskyddsarbetet i
Västernorrland och kan besluta om etablering av en utbrottsgrupp.

Etablering av utbrottsgrupp
Smittskyddsläkaren beslutar i samråd med vårdhygien och chefläkare/medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) om etablering av en utbrottsgrupp. Smittskyddsläkaren
(eller hygienläkaren på uppdrag av Smittskyddsläkaren) är sammankallande och
ordförande i utbrottsgruppen.

Sammansättning av utbrottsgrupp
Sammansättningen av gruppen beror på den aktuella situationen och beslutas av
Smittskyddsläkaren. Representanter med följande kompetenser kan ingå i gruppen:
smittskydd, vårdhygien, chefläkare/MAS, verksamhetschef/enhetschef samt
medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA) för berörd verksamhet, vårdsamordnare på
respektive sjukhus, laboratorieläkare, kommunikatör och sekreterare. Vid behov kan
ytterligare kompetenser adjungeras såsom infektionsläkare, tjänsteman i beredskap
(TIB), verksamhetsansvarig för städ m.fl.
Smittskyddet har en expertfunktion samt en myndighetsfunktion utifrån
Smittskyddslagen (2004:168). Vårdhygien har en expertfunktion och ska ge råd till
verksamheten beträffande vårdhygieniska frågor. Det är lämpligt att en kommunikatör
ingår i gruppen med ansvar för intern och extern information. Gruppens arbete
dokumenteras av en sekreterare.
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Utbrottsgruppens mandat
Utbrottsgruppen beslutar om vilka åtgärder som är aktuella för att utreda och
begränsa utbrottet samt tar ställning till om en beredskapshöjning är motiverad.
Gruppen har med stöd av Smittskyddslagen (2004:168) 1 kap. 10 § och 6 kap. 9 §, rätt
att från vårdenheter inhämta den information som den finner nödvändig för att utföra
sitt uppdrag. Verksamheterna ansvarar för att utföra beslutade åtgärder
(hygienåtgärder, smittspårning m.m.).

Upplösning av utbrottsgrupp
Utbrottsgruppen upplöses när utbrottet bedöms vara under kontroll.
Smittskyddsläkaren ansvarar för att en skriftlig rapport sammanställs över gruppens
arbete och att ett avslutande möte hålls med gruppens medlemmar för genomgång
och lärande. Om det finns behov av ett fortsatt arbete med uppföljning av åtgärder
kan detta bedrivas i en arbetsgrupp under ledning av verksamhetsansvarig.
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