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Alarmering / Ansvarsförhållanden Helsingborgs hamn 
 
Instruktioner vid misstänkt smitta ombord 
 
Följande instruktioner ska tillämpas vid mottagning av fartyg som lämnat information som 
ger misstanke om att smittämnen eller andra ämnen som kan utgöra ett internationellt hot 
mot människors hälsa finns ombord (enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa (SFS 2006:1570).  
 
För kontaktuppgifter, se separat larmlista! 
 
 
1. Alarmeringsskyldighet 

• Den som får kännedom om att fartyg, som anländer till hamnen har eller misstänks 
ha smittämnen eller andra ämnen som kan utgöra ett internationellt hot mot 
människors hälsa ombord (ofta fartygskapten, ofta via agent, skeppsmäklare)  
ansvarar för att Hamnkontoret Helsingborgs hamn omedelbart larmas. 
Hamnkontoret Helsingborgs hamn larmar i sin tur vidare enligt flödesschema. 

• Uppgift som ska lämnas: om fartygsnamn, rederi, beräknad ankomsttid, antal 
personer ombord och vilka symtom eventuellt sjuka har samt hur många sjuka det 
finns ombord eller om annan situation föranlett larmet inhämtas. 

 
 
2. Specifika sjukdomar/ämnen 

• Misstänkt eller konstaterat fall av ”samhällsfarlig sjukdom” (fn SARS, smittkoppor 
och ebola) samt polio, mänsklig influensa orsakad av en ny subtyp, kolera, pest, gula 
febern, virala hemorragiska febrar exklusive sorkfeber och West Nile-feber skall 
alltid rapporteras. 

• Även vid anhopning av fall (utbrott) som kan förorsaka sjukdomsspridning, på fartyg 
och då man ej säkert vet orsak, t ex matförgiftning bör rapporteras. 

• Annat än smittämnen, som kan utgöra internationellt hot mot människors hälsa, 
såsom radioaktiva och kemiska ämnen, skall också rapporteras till ansvarig 
myndighet. 

 
 
3. Ansvarsförhållande 
 
 
Fartyget Befälhavaren 

Avspärrning, bevakning, registrering Polisen 

Passagerare och besättning Smittskyddsläkaren vid smittsam sjukdom 
ombord som kan utgöra ett allvarligt hot 
mot människors hälsa 

Kontroll av intyg om bekämpning av djur 
som kan bära på smittämnen 

Tullverket, Kustbevakningen, Helsingborgs 
stad/Miljöförvaltningen 
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Last, bagage och annat gods, 
transportmedel 

Tullverket, Helsingborgs 
stad/Miljöförvaltningen 

Djur och livsmedel Tullverket, gränsveterinär, Helsingborgs 
stad/Miljöförvaltningen 

Sanering Helsingborgs stad/Miljöförvaltningen i 
samråd med Smittskyddsläkaren 

Information (internt – externt) I samråd: Smittskyddsläkaren, 
Helsingborgs stad/Miljöförvaltningen, 
Helsingborgs Hamn, Länsstyrelsen 

Bryta insatsen Smittskyddsläkaren, Helsingborgs 
stad/Miljöförvaltningen (objekt) 

 
 
Smittskyddsläkaren är epidemibekämpningsledare och ansvarar för initial information till 
allmänheten. 
 
Smittskyddsläkaren samordnar smittskyddskontrollen vid karantänshamnen i Helsingborgs 
hamn. Arbetet sker i samråd med Tullverket, Polisen, Kustbevakningen, Transportstyrelsen, 
Helsingborgs hamn och Helsingborgs stad. 
 
Polis, passkontroll, tull-, lots- och hamnpersonal, personal vid transportstyrelsen och 
kustbevakningen skall med uppmärksamhet följa efterlevnaden av Lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa. 
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