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Epidemiledningsgrupp
Epidemi med spridning av tex multiresistenta bakterier (MRB), vinterkräksjuka 
etc inträffar inte sällan på sjukhus i Sverige. Det är viktigt med en tydlig 
operativ ledning för att begränsa och hantera utbrott. 

Begreppet epidemi definieras som situationer då fler fall än förväntat inträffat 
av en smittsam sjukdom under en viss tidsperiod. Vid mindre epidemier bör 
beteckningarna ”ansamling av fall” eller ”utbrott” hellre användas. 
Smittskyddsläkaren har mandat att vid behov vidta de åtgärder som krävs för 
att skydda befolkningen i samband med epidemier.  

Syfte
Att snabbt och effektivt minimera omfattning och effekter av ett utbrott av 
smittsamma sjukdomar.

Uppdrag
 att operativt hantera utbrott med spridning av MRB/annan smitta på 

sjukhuset
 att vid behov ta fram beslutsunderlag till 

Regiondirektör/Regionledning för att snabbt och effektivt minimera 
omfattningen och effekterna av utbrott/epidemi

 att initiera uppföljning av utbrottshanteringens effektivitet 
 att tillse att organisation och resursinventering sker vid ett utbrott/ 

epidemi

Mandat
Att besluta om nödvändiga akuta åtgärder för att på ett patientsäkert sätt 
minimera spridning av resistenta bakterier/annan smitta. Om besluten innebär 
avsevärd inskränkning på Hälso- och sjukvårdens grunduppdrag eller innebär 
avsevärd ekonomisk belastning ska besluten förankras hos 
Regiondirektör/Regionledning.

Kostnader
Utbrottsorsakade kostnader belastar drabbad verksamhet.

Arbetsordning
Gruppen sammankallas av smittskydd eller vårdhygien när behov uppstår. 
Verksamhetschefer, gruppens ledamöter, Regiondirektör/Regionledning har 
rätt att sammankalla gruppen. Mötet protokollförs och publiceras enligt 
gällande regler. Gruppen rapporterar till Regiondirektör/Regionledning. 
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Ledningsgruppens sammansättning:
Verksamhetschef område Patientsäkerhet
Hygienläkare och/eller hygiensjuksköterska.
Bakteriolog och/eller BMA vid mikrobiologiskt laboratorium 
Överläkare vid Infektionskliniken
Smittskyddsläkare 
Chefsläkare
Adjungerade ledamöter: berörd verksamhetschef/enhetschef, kommunikatör 
samt annan relevant kompetens.           Ärende nummer i Platina: RS/592/2017

För mer information se övergripande Epidemiplan


