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Lagstöd vid sjukdomar som kan utgöra allvarliga hot mot 
människors hälsa. 
 
Internationella hot mot människors hälsa 
Med ett internationellt hot mot människors hälsa avses, i lag (2006:1570) om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa (IHMH), en risk för att smittämnen eller andra 
ämnen som utgör eller kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa förs in i landet eller 
sprids till andra länder. De i smittskyddslagens 1:3 § definierade samhällsfarliga sjukdomar1 

(i nuläget SARS, smittkoppor och ebola) ska tillsammans med polio alltid anses utgöra ett 
internationellt hot mot människors hälsa. Dessutom ska misstänkta eller konstaterade fall av 
ny typ av mänsklig influensa, pest, kolera, gula febern, andra virala hemorragiska febrar och 
West Nile-feber alltid rapporteras (HSLF-FS 2015:9). 
Endast för sjukdomar som kan innebära internationella hot kan åtgärder enligt lagen 
vidtagas. Om den som berörs av en smittskyddsåtgärd motsätter sig åtgärden, och 
sjukdomen inte kan anses utgöra ett internationellt hot, får en åtgärd endast vidtagas om 
den har stöd i smittskyddslagen eller annan lagstiftning. 
 
Samordning och ansvar 
Landstingen genom Smittskyddsläkaren skall samordna smittskyddskontrollen enligt första 
kapitlet smittskyddslagen och 8 § lagen om internationella hot mot människors hälsa. I 
Smittskyddsläkaren ansvar ingår även hjälp till kommuner och myndigheter när de utför 
uppgifter enligt denna lag. 
Kommunen svarar enligt IHMH och enligt miljöbalken för att åtgärder till skydd för 
människors hälsa vidtas i fråga om transportmedel, bagage och annat gods samt 
djur. Landstinget svarar enligt IHMH och smittskyddslagen för att smittskyddsåtgärder som 
riktar sig till människor vidtas. 
 
Underrättelseskyldighet till Folkhälsomyndigheten 
Landstingen, kommuner och myndigheter ska inom sina respektive ansvarsområden 
omedelbart underrätta Folkhälsomyndigheten om man får information om misstänkt 
internationellt hot mot människors hälsa (10 §) 

 
Skyldighet att vidtaga smittskyddsåtgärder 
Om ett fartyg eller flyg är drabbat eller misstänks vara drabbat av ett internationellt hot mot 
människors hälsa får ansvariga myndigheter och kommuner vidta de åtgärder mot fartyget 
eller luftfartyget som krävs för att skydda människors hälsa (17 §). Åtgärderna skall bygga på 
vetenskap och beprövad erfarenhet och får inte vara mer ingripande än vad som krävs för 
att skydda människors hälsa (14 §). 
 
Åtgärder vid ankomst till Sverige 
Innan ett fartyg och flyg anlöper första svenska hamn/flygplats eller senast vid ankomsten till 
 

                                                           
1 Observera att regeringen enligt 9 kap. 2 § SmL får föreskriva att bestämmelserna om samhällsfarliga sjukdomar kan tillämpas från den 

tidpunkt som regeringen bestämmer på annan smittsam sjukdom som förekommer eller inom kort kan förekomma i landet. En sådan 
föreskrift får endast meddelas om det vid smittskyddslagens ikraftträdande inte var känt att smittspridning av den aktuella sjukdomen 
skulle kunna förekomma i landet eller att sjukdomen i fråga inte uppfyllde kriterierna i 1 kap. 3 § SmL om allmänfarliga eller samhällsfarliga 
sjukdomar. 
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hamnen/flygplatsen skall befälhavaren på fartyget/flyget lämna information om 
hälsotillståndet ombord till Tullverket eller Kustbevakningen (fartyg) om 
 
1. befälhavaren har anledning att anta att smittämnen eller andra ämnen som kan utgöra ett 
internationellt hot mot människors hälsa finns ombord, 
2. fartyget kommer från en hamn i ett område som har förklarats drabbat av ett 
internationellt hot mot människors hälsa och ankomsten sker inom inkubationstiden för en 
smittsam sjukdom, eller 
3. det ombord på fartyget finns en person som har vistats inom ett område som har 
förklarats drabbat av ett internationellt hot mot människors hälsa under sådan tid att 
inkubationstiden för en smittsam sjukdom inte har gått ut vid fartygets ankomst till hamnen. 
 
När Tullverket eller Kustbevakningen har fått sådan information som avses i 1–3 skall 
myndigheten omedelbart underrätta smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten om 
innehållet i informationen. Gäller sådan information fartyg som tillhör och bemannas av 
Försvarsmakten skall även generalläkaren omedelbart underrättas. 
 
Smittskyddsläkarens ansvar 
Varje landsting ansvarar för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas i landstingsområdet. 
Smittskyddsläkaren har därefter enligt 6 kap. 1–2 §§ SmL det samlade och operativa 
ansvaret att förhindra smittspridning. Skyldighet för en person att genomgå 
läkarundersökning för misstänkt allmänfarliga sjukdomar finns i 3 kap. 1 § SmL. Om 
passagerare motsätter sig undersökning kan smittskyddslagens tvångsmedel tillgripas. 
Tillfällig isolering i maximalt 2 veckor kan ske vid misstänkt eller konstaterad allmänfarlig 
sjukdom och kan ske på beslut av smittskyddsläkaren (5:3 § SmL). Smittskyddsläkaren måste 
då underställa beslutet till förvaltningsrätten för prövning senast inom 4 dagar. 
Smittskyddsläkaren kan också ansöka till förvaltningsrätten om tvångsundersökning av 
person som misstänks vara smittad med en allmänfarlig sjukdom (3:2 § SmL). 
 
Om det finns risk för spridning av en samhällsfarlig sjukdom får smittskyddsläkaren besluta 
att den som har eller kan antas ha varit utsatt för smitta av sjukdomen skall hållas i karantän 
(3:9 SmL) Ett sådant beslut innebär förbud att lämna karantänsvistelse samt förbud att ta 
emot besök där. Om det finns skäl att misstänka att någon som anländer till Sverige har 
smittats av en samhällsfarlig sjukdom, får smittskyddsläkaren besluta att denne samt andra 
personer som anländer med samma transportmedel skall genomgå hälsokontroll på platsen 
för inresan (3:8 SmL). 
Det är viktigt att notera att skyldigheten att underkasta sig läkarundersökning föreligger 
enbart om personen vistas på svenskt territorium. Detta medför att om personen vistas på 
luftfartyg eller fartyg och detta enligt internationella överenskommelser är att anse som 
utländskt territorium, så gäller inte svensk lag för personen så länge personen kvarstannar 
på luftfartyget2 eller fartyget. 
Smittskyddsläkaren, eller den läkare som han/hon överlåter uppgiften åt, skall vid behov 

                                                           
2 Chicagokonventionen – konventionen angående internationell civil luftfart (1944) 
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utföra läkarundersökning och vaccination samt utfärda ett skriftligt intyg om åtgärden, om 
den som berörs av åtgärden begär det (24 § IHMH) 
 
Polis, tull, m.fl. myndigheter 
Polis-, passkontroll-, tull-, lots- och hamnpersonal, personal vid sjöfartsinspektionen och 
kustbevakningen samt trafikpersonal vid internationella flygplatser skall, var och en inom sitt 
verksamhetsområde, vara uppmärksam på efterlevnaden av lagen om internationella hot 
mot människors hälsa och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (27 §).  
 
Personal inom polisen, Tullverket eller Kustbevakningen som medverkar vid in- och 
utresekontroll enligt utlänningslagen skall medverka vid kontroll av vaccinationsbevis, och 
när det behövs, vid andra åtgärder som vidtas vid karantänshamnar och karantänsflygplatser 
(29 §).  
I kodex om Schengengränserna (EU 562/2006) finns villkor för inresa för 
tredjelandsmedborgare. Detta villkor innebär att tredjelandsmedborgare inte får anses 
utgöra en risk för medlemsstaternas folkhälsa3. Gränspolisen kan alltså neka inresa på den 
grunden. 
 
Tull eller Kustbevakningen, annan myndighet, skall omedelbart underrätta 
Smittskyddsläkaren vid misstanke att en patient för smitta av en sjukdom som kan utgöra ett 
internationellt hot mot människors hälsa (16 §). Ett fartyg får inte av smittskyddsskäl vägras 
tillträde till hamn (Free Pratique) men hänvisning kan ske till karantänshamn eller 
karantänsflygplats. Inga människor eller last får lämna fartyg eller flygplan innan 
tillstånd för detta givits av ansvariga myndigheter.  
 
Polismyndigheten skall på begäran av smittskyddsläkaren lämna biträde om det av särskilda 
omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att polisens särskilda 
befogenheter enligt 10 § polislagen behöver tillgripas, eller det annars finns synnerliga skäl 
(28 §). 
 
Särskilt om polismyndighetens möjlighet att avspärra områden 
I samband med allvarliga störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten får 
polismyndigheten, om det är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten skall kunna 
upprätthållas, förbjuda tillträde till visst område eller utrymme (24 § Polislagen 
(1984:387) Detsamma gäller om det finns risk för sådana störningar. Det krävs dock 
att det finns en konkret risk för störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten. Vad 
som skall anses utgöra en allvarlig störning får bedömas i det enskilda fallet. 

                                                           

Se även Artikel 6:1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassageför 

personer (kodex om Schengengränserna). Artikel 6:1.  

e) De anses inte utgöra en risk för någon av medlemsstaternas allmänna ordning, inre säkerhet, folkhälsa eller internationella förbindelser, 

särskilt när det inte finns någon registrering i medlemsstaternas nationella dataregister som syftar till att neka inresa av samma skäl. 

Se även utlänningslag (2005:716)  

8:2 § En utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare får avvisas om han inte uppfyller de krav för 

inresa som föreskrivs i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om 

gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)  

9:1 § Polismyndigheten ansvarar för kontroll av personer enligt kodexen om Schengengränserna. Tullverket och Kustbevakningen är 

skyldiga att hjälpa Polismyndigheten vid en sådan kontroll. 
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Ett tillträdesförbud kan avse i princip vilka områden eller utrymmen som helst, såväl inom 
som utomhus. Det naturliga torde dock vara att bestämmelsen tillämpas beträffande sådana 
områden och utrymmen dit allmänheten har tillträde. Den i 8 § PolisL intagna 
proportionalitetsprincipen har stor betydelse för bestämmelsens tillämpning. Ett ingripande 
måste således alltid till sin beskaffenhet, styrka, omfattning och varaktighet stå i rimligt 
förhållande till den störning av den allmänna ordningen eller säkerheten som hotar eller 
föreligger. 
Beslutet om tillträdesförbud bör fattas av polismyndigheten. Vid fara i dröjsmål bör dock en 
polisman, i avvaktan på polismyndighetens beslut, kunna meddela ett sådant förbud. För att 
ett tillträdesförbud skall kunna upprätthållas måste det förenas med en befogenhet för 
polisen att avlägsna den som överträder förbudet. Polisen har därför en särskild befogenhet 
att avlägsna var och en som överträder ett tillträdesförbud genom att försöka intränga på 
avspärrat område eller genom att vägra lämna en plats som har spärrats av. 
 
 

Passagerarlistor 

Både tull och gränspolis har rätt till passagerarlistor. Listorna destrueras så snart fartyget 
lämnat hamnen igen (Tullverket). I normalfallet är dock passagerarlistor inte ett större 
problem då dessa kan erhållas genom frivilliga överenskommelser med transportföretag och 
resebyråer. Smittskyddsläkarna kan i andra hand begära ut listor från myndigheterna enligt 6 
kap. 9 § SmL. Smittskyddsläkaren har också en möjlighet att registrera passagerare. Om en 
passagerare motsätter sig att uppge sitt namn torde det inte vara möjligt för 
Smittskyddsläkaren att använda andra möjligheter än de som finns i smittskyddslagen. 
 
Andra möjligheter 
Det bör observeras att enligt 9 kap. 4 § SmL kan regeringen eller, efter regeringens 
bemyndigande, Folkhälsomyndigheten meddela de ytterligare föreskrifter som krävs för ett 
ändamålsenligt smittskydd samt till skydd för enskilda. Dessutom kan regeringen enligt 9 kap 
6 § SmL meddela särskilda föreskrifter om smittskyddet enligt smittskyddslagen, om det vid 
en fredstida kris som har betydande inverkan på möjligheterna att upprätthålla ett effektivt 
smittskydd finns behov av samordnade nationella åtgärder eller ur ett nationellt perspektiv 
av andra särskilda insatser inom smittskyddet. 


