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Åtgärder vid ankomst av flygplan med smittsam sjukdom ombord 
som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa – Malmö 
Airport 

 
För kontaktuppgifter, se separat larmlista! 
 
Nedanstående kontrollista är tänkt som ett stöd vid planering av smittskyddsarbetet vid Malmö 
Airport. De olika punkterna kan utläsas helt eller delvis. 
 

Smittskyddsläkaren får information om smittsam eller misstänkt smittsam 
sjukdom 

1. Flygbolag och flightnummer?  

När och varifrån startade planet?  

Beräknad landning/mellanlandning? 

Symtom?  

Misstänkt smittkälla? 

Både passagerare och personal sjuka?  

Tidpunkt för insjuknandet?  

Hur många sjuka? 

Finns svårt sjuka personer ombord?  

Kan egen toalett ordnas?  

Kan flygbolaget/flygplatsen ordna tolk? 

2. Kommer flygplanet från en flygplats i ett område som har förklarats drabbat av ett 
internationellt hot mot människors hälsa och sker ankomsten inom inkubationstiden för en 
smittsam sjukdom, eller finns det ombord på flygplanet 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 flygplanets 
ankomst till flygplatsen? 

3. Misstanke om samhällsfarlig sjukdom (sars, smittkoppor eller ebola), polio, human influensa 
av en ny subtyp, pest, kolera, gula febern, VHF eller West Nile feber? Eventuellt beslut av 
smittskyddsläkare om hälsokontroll på platsen för inresan. Karantänsbehov? 

4. Bedömning om särskild uppställningsplats för planet. I princip bör man ha relativt stränga 
indikationer för att använda sig av den särskilda uppställningsplatsen. I första hand bör den 
utnyttjas vid fall av t.ex. misstänkt eller konstaterad viral hemorragisk feber eller annan 
allvarlig smittsam sjukdom. 

5. Kontakta TiB Region Skåne för att ta ställning till om RMKL ska aktiveras. Detta kan bli 
aktuellt om det befaras att många är svårt sjuka och kan behöva medicinsk hjälp på plats.  

6. Bedömning om besök på platsen är nödvändigt. 

Vid smittsam sjukdom ombord som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa eller 
vid misstanke om sådan sjukdom bör smittskyddsläkaren om det anses nödvändigt bege sig 
till anvisad plats, Vakten, Malmö airport. 

7. Övrig personal från Smittskydd Skåne kontaktas vid behov. Läkare, sjuksköterska, 
administratör, epidemiolog. Vid behov kontaktas även kommunens MAS? Annan? 

8. Bedömning om epidemiberedskapsplanen för Regionen bör träda i kraft. 

9. Skyddsutrustning (andningsskydd, visir, skyddsrock, handskar) finns inte på flygplatsen men 
kan erhållas via Svedala kommun, smittskyddsläkaren eller infektionskliniken.  

10. Färdväg till samlingsplats Vakten, Malmö Airport, se ”Karta över flygplatsområde – 
vakten”. 

11. Epidemiberedskapsplan för Malmö Airport med lagstiftning, internationella regler, aktuella 
adresser, informationsmaterial, ev frågeformulär finns på Smittskydd Skånes hemsida 
http://www.skane.se/smittskydd/beredskap. 
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12. Meddela berörd infektionsklinik eller annan vårdenhet. Enklare provtagningsutrustning kan 
medföras/tillhandahållas av Infektionsläkare. 

13. Meddela berört laboratorium. 

14. Vid behov, alarmera ambulans. 

 

På Malmö Airport (och i förekommande fall om smittskyddsläkaren 
ankommer till Malmö Airport innan planet har landat) 

1. Ytterligare information vid möte med Swedavias säkerhetschef alternativt Jourhavande 
säkerhetschef (JSC), polis, tull, Svedala kommun, infektionsläkare, TiB Region Skåne m.fl. 

2. Passagerarlista begärs via Flygplatspolisen Malmö Airport. Registreringskort med aktuell 
vistelseadress och/eller hälsodeklaration delas ut vid behov. Särskild registrering av 
transitpassagerare. Polisen ansvarar för registrering av de resenärer som per ambulans förs 
till sjukhus. Vilket sjukhus anges också. 

3. Stäng vid behov av yttre kontakter med de smittade. 

4. Ordna vid behov uppehållsplats för smittade och kontakter och eventuellt rekvirera transport 
för dem.  

5. Observera att i den för närvarande aktuella evakueringslokalen på flygplatsen finns inte 
tillgång till internet. Medtag mobiltelefon/mobil internet. 

6. Begränsa uppehållstiden i planet, lång tid i planet ökar oron. Om möjligt, för ut patienten i 
ena änden av planet, övriga passagerare i den andra. 

7. Ge anvisningar till flygplatspersonalen om vilka som bör transporteras till sjukhus med 
ambulans. 

8. Information till passagerare, anhöriga, personal och massmedia i lämplig lokal. 

9. Information till 113 13, se separat larmlista för kontaktuppgifter. 

10. Eventuell sanering av flygplan/lokaler ombesörjes via miljö- och hälsoskyddskontoret i 
Svedala. 

11. Iordningsställa lokaler för att ta emot passagerare och anhöriga. 

12. Kontakta Region Skånes TiB, om det inte redan är gjort, som vid behov kan skicka 
sjukvårdsgrupper för bedömning av vårdbehovet. I första hand en enkel sortering av svårt 
sjuka – måttligt sjuka – icke sjuka. Nära kontakter med de sjuka registreras separat, t.ex. 
anhöriga eller resekamrat som vistats tillsammans med den sjuke redan före flygresan.  

13. Symtomfria resenärer får resa vidare. Observation av helt symtomfria personer torde behövas 
mycket sällan. De med resmål i Sverige får bege sig hem sedan de registrerats. De som skall 
vidare till annat land måste först uppge vistelseadress för de närmaste dygnen. 

14. Vid behov (och alltid vid misstanke om internationella hot mot människors hälsa) informera 
Folkhälsomyndigheten. 

 


