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1 ALLMÄNT 

Denna instruktion ska tillämpas vid mottagning av luftfartyg som lämnat 

information i hälsodelen av luftfartsdeklarationen eller på annat sätt ger  

misstanke om att smittämnen eller andra ämnen som kan utgöra ett internationellt 

hot mot smittade människors hälsa finns ombord. 
 

2 TRAFIKALT 

2.1 Alarmering 

Den som får kännedom om att luftfartyg, som anländer till flygplatsen har eller 

misstänks ha smittämnen eller andra ämnen som kan utgöra ett internationellt hot 

mot människors hälsa ombord ansvarar för att Airport Duty Manager (ADM) 

omedelbart larmas via flygplatsens övervakningscentral (ÖC). 

 

Uppgift om flygbolag, linjenummer, beräknad landningstid, antal personer 

ombord och vilka symtom eventuellt sjuka har samt hur många sjuka det finns 

ombord eller om annan situation föranlett larmet inhämtas. 

 

2.2 Berörda sjukdomar 

Misstänkt eller konstaterat fall av ”samhällsfarlig sjukdom” (f.n. Ebola, SARS 

och smittkoppor) samt polio, mänsklig influensa orsakad av en ny subtyp, kolera, 

pest, gula febern, West Nilefeber, virala hemorragiska febrar exklusive sorkfeber 

ska alltid rapporteras. 

 

Även anhopning av fall (utbrott) som kan förorsaka sjukdomsspridning på 

luftfartyg och då man inte säkert vet orsak, t ex matförgiftning, bör rapporteras. 

 

Annat än smittämnen, som kan utgöra internationellt hot mot människors hälsa, 

såsom radioaktiva och kemiska ämnen, ska också rapporteras. 

 

2.3 Rutiner/åtgärdsplaner  

2.3.1 Flygtrafikledningen Tornet Sturup (TWR) 

• Larma Airport Duty Manager (ADM) via Övervakningscentralen (ÖC) 

• Separera luftfartyg mot övrig trafik Dirigera flygplanet i första hand till 

uppställningsplats 12 alternativt till annan överenskommen uppställningsplats. 

• Informera flygplanets befälhavare om att ingen tillåts gå ombord eller lämna 

flygplanet utan smittskyddsläkarens tillstånd. 

• Meddela luftfartygets befälhavare om att samtliga kabindörrar ska hållas 

stängda till dess att direktiv om annat ges. 

• Samverka med ADM och flygplatsens Insatsledare . 

2.3.2 Airport Duty Manager  

• Larma och informera smittskyddsläkare i beredskap alternativt tjänsteman i 

beredskap, Region Skåne (TIB). 
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• Upprätta kontakt med handling agent eller representant för flygbolag, begär 

nödvändig information om flightnummer, flygbolag, antal ombordvarande, när 

och varifrån startade planet, ankomsttid etc. 

• Informera Polisen om flygplanets ankomst. 

• Informera flygplatschefen. Besluta om flygplatsen ska sammankalla 

krisledningsstab enligt flygplatsens krisledningsplaner. 

• Kalla ev in bevakningsentreprenörens beredskapsstyrka samt ansvara för att 

området spärras av och bevakas. 

• Samverka med smittskyddsläkaren. 

• Samverka med övriga aktörer. 

• Förbered för lotsning av ankommande smittskyddsläkare och eventuella 

ambulanser till berört flygplan. 

• Vid behov larma/informera flygplatsens stöd- och krisgrupp. 

 

 

Vid behov förbered nyttjande av: 

• Lokaler i gamla Administrationsbyggnaden. 

• Bårar, filtar och högtalare från flygplatsräddningstjänsten. 

Om smittskyddsläkare bedömer att risk för luftburen smitta föreligger ska 

oskyddad flygplatspersonal inte närma sig flygplanet. 

2.3.3 Övervakningscentralen (ÖC) 

• Under byråtid, larma/informera Swedavias säkerhetschef eller Kriskoordinator. 

Under övrig tid eller då någon ovan inte kan nås, larma/informera ADM  

• Larma/informera Skiftledaren/Insatsledaren på Swedavia Operations. 

• Larma/informerar tornet (TWR). 

• Larma/informera Polisen. 

• Larma/informera Tullen. 

• Informera Swedavias Visitor Center. 

• Informera lokalvårdsentreprenören. 

• Förbered för: 

- utkvittering av behörighetshandling (badge) till smittskyddsläkaren och andra 

externa verksamhetsutövare som kallas till flygplatsen med anledning av 

händelsen, 

- transport/eskort av larmade externa enheter till aktuellt luftfartyg, 

- avspärrning av aktuell uppställningsplats, 

- bevakning av aktuellt område, 

- att öppna upp gamla Administrationsbyggnaden. 

 



22.11.2019 Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida 

 

 

PLAN 2019-11-22 04.00 D 2018- 4(5) 

Godkänd  Sekretess 

    

Flygplats Upprättad av  Referens  

Malmö Airport Jonas Lindborg, 0709-911257   

 
 

Smittskyddshantering vid Malmö Airport 04.00 

2.3.4 Smittskyddsläkare 

Smittskyddsläkaren agerar efter egna uppgjorda åtgärdsplaner. 

• Mötespunkt och samlingsplats för transporter för smittskyddsläkare är 

Övervakningscentralen (ÖC). 

• Swedavia ska i övrigt bistå med nödvändig assistans och resurser. 

• Smittskyddsläkare svarar för undersökning och bedömning av smittade och 

sjuka personer och vilka fortsatta åtgärder som ska vidtas. 

2.3.5 Flygplatspolisen 

Flygplatspolisen agerar efter egna uppgjorda åtgärdsplaner. 

• Sänd polispersonal till aktuell uppställningsplats. 

• Förbered aktuellt flyg-/handlingbolag på att behov kan komma om passagerar- 

och besättningslistor. 

• I samråd med smittskyddsläkare, registrera ombordvarande passagerare på 

avsedd blankett. Adekvat skyddsutrustning ska vid behov bäras. 

2.3.6 Tullen 

Tullen agerar efter egna uppgjorda åtgärdsplaner. 

• Oberoende av hur meddelandet om hälsotillståndet ombord inkommer ska 

Tullens vakthavande befäl (VB) vidta följande åtgärder vid misstanke om 

smittsam sjukdom: 

1. Kontrollera att flygplatsens Övervakningscentral är informerad/larmad. 

2. Kontrollera att Smittskyddsläkare alarmerats. 

3. Informera Folkhälsomyndighetens Tjänsteman i Beredskap (TIB).  

2.3.7 Svedala kommun 

Svedala kommun agerar efter egna åtgärdsplaner. 

• Mötespunkt och samlingsplats för transporter för representanter från Svedala 

kommun är Övervakningscentralen (ÖC). 

• Swedavia ska i övrigt bistå med nödvändig assistans och resurser. 

• Bedöma eventuella åtgärder kring smittat gods samt djur. 

• Bedöma eventuellt saneringsbehov av flygplan eller bagage. 

• Fria flygplanet efter samråd med smittskyddsläkare. 

• När flygplanet är friat kan normal hantering av passagerare, bagage och 

flygplan återupptas. 

 

3 REFERENSER 

3.1 För ytterligare information, kontakta  

Swedavia AB, Malmö Airport, Säkerhetschefen, telefon 010-109 45 27. 

Swedvia AB, Malmö Airport, Kriskoordinator, telefon 010-109 45 49 

Swedavia AB, Malmö Airport, Terminalkoordinator, telefon 010-109 45 69. 
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3.2 Referensdokumentation 

Lagen om skydd mot internationella hot mot människors 

hälsa. 

  
  


