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Åtgärder för Smittskyddsläkaren vid ankomst av fartyg med 
smittsam sjukdom ombord som kan utgöra ett allvarligt hot mot 
människors hälsa – Malmö hamn (Copenhagen Malmö Port, CMP) 
 
För kontaktuppgifter, se separat larmlista! 
 
Nedanstående kontrollista är tänkt som ett stöd vid planering av smittskyddsarbetet vid Malmö 
hamn. De olika punkterna kan utläsas helt eller delvis. 
 

I. Smittskyddsläkaren får information om smittsam eller misstänkt smittsam sjukdom 

1. Rederi och fartyg? IMO-nummer? 
2. När och varifrån kommer fartyget? Beräknad ankomst till hamnen? 
3. Symtom? Både passagerare och personal sjuka? Tidpunkt för insjuknandet? Många sjuka? 
4. Finns svårt sjuka personer ombord? Kan egen toalett ordnas? Tolk? 
5. Kommer fartyget från en hamn i ett område som har förklarats drabbat av ett internationellt 

hot mot människors hälsa? Sker ankomsten inom inkubationstiden för en smittsam sjukdom, 
eller finns det ombord på fartyget 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? 

6. Misstanke om samhällsfarlig sjukdom (smittkoppor, SARS eller ebola), polio, human influensa 
av en ny subtyp, pest, kolera, gula febern, annan viral hemorragisk feber, West Nile feber  eller 
annan smitta som kan utgöra internationellt hot mot människors hälsa?  

7. Eventuellt beslut av smittskyddsläkare eller Folkhälsomyndigheten om hälsokontroll på 
platsen för inresan. Karantänsbehov? 

8. Bedömning om särskild kajplats för fartyget (anvisas av Hamnkontoret). I princip bör man ha 
stränga indikationer för att använda sig av den särskilda kajplatsen. I första hand bör den 
utnyttjas vid fall av t ex misstänkt eller konstaterad viral hemorragisk feber eller annan 
allvarlig smittsam sjukdom. 

9. Kontakta Region Skånes tjänsteman i beredskap (TiB) enligt larmlista. Viktigt bl.a. för 
bedömning om Regionala medicinska katastrofledningen (RMKL) ska larmas. Detta kan bli 
aktuellt om det befaras att många är svårt sjuka och kan behöva medicinsk hjälp på plats.  

10. Bedömning om besök på platsen är nödvändig. Vid misstanke om smittsam sjukdom ombord 
som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa, t.ex. viral hemorragisk feber eller vid 
större utbrott av t ex matförgiftning kan det vara nödvändigt att smittskyddsläkaren beger sig 
till anvisad plats i hamnen för information. 

11. Övrig personal från Smittskydd Skåne kontaktas vid behov. Läkare, sjuksköterska, 
administratör, epidemiolog. Vid behov kontaktas även jourhavande på Infektionskliniken SUS 
Malmö och Malmö stad. 

12. Bedömning om Region Skånes epidemiberedskapsplan bör träda i kraft. 
13. Skyddsutrustning (andningsskydd, visir, skyddsrock, handskar) och provtagningsmaterial för 

avföringsodling finns i begränsad omfattning på Infektionsklinik och Smittskydd. 
14. Lokala beredskapsplaner för Malmö hamn med lagstiftning, internationella regler, aktuella 

adresser, informationsmaterial, frågeformulär m.m finns på Smittskydd Skånes 
hemsida: http://www.skane.se/smittskydd/beredskap 

15. Meddela berörd infektionsklinik om det inte redan är gjort. 
16. Meddela berört laboratorium. 
17. Vid behov, alarmera ambulans från SOS Alarm, tfn 112. Meddela om prio 1 gäller och hänvisa 

till PM Smittskyddsrutiner vid ambulanstransport. 
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II. I hamnen (och i förekommande fall om smittskyddsläkaren ankommer till hamnen 
innan fartyget har ankommit). 
1. Fartyget får inte lämna avfall, såväl fast som svart- eller gråvatten, utan att miljöförvaltningen i 

samråd med smittskyddsläkaren givit sitt tillstånd därtill. 
2. Ytterligare information vid möte med hamnkontor, polis, tull, kustbevakningen, 

transportstyrelsen, miljöförvaltningen, vid behov infektionsläkare. 
3. Passagerarlista och besättningslista begärs av befälhavaren/rederiet via Polisen. 

Registreringskort med aktuell vistelseadress och/eller hälsodeklaration delas ut vid behov. 
Polisen ansvarar för registrering även av de resenärer som per ambulans förs till sjukhus och 
till vilket sjukhus de förs. 

4. Stäng av yttre kontakter med de smittade. 
5. Information till passagerare och besättning bör kunna ges ombord på fartyget. 
6. Information till anhöriga, hamnanställda, massmedia bör ges i särskild tilldelad lokal i 

hamnområdet. 
7. Information till Länsstyrelsens TiB, se separat larmlista för kontaktuppgifter 
8. Information till 113 13, se separat larmlista  
9. Transport till sjukhus (eventuell ambulans rekvireras via 112). 
10. Eventuell sanering av fartyg/lokaler ombesörjes via miljöförvaltningen. 
11. Iordningsställa lokaler för att vid behov ta emot passagerare och anhöriga. 
12. Kontakta Region Skånes tjänsteman i beredskap (TiB), om det inte redan är gjort, via SOS 

alarm, 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.  

13. Vid behov av hälsokontroller av ankommande/avresande kontaktas jourhavande på 
Infektionskliniken. 

14. Vid behov ordna uppehållsplats för kontakter och eventuellt rekvirera transport för dem. 
15. 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.  

16. Rederiet kan sannolikt vara behjälplig med utskick av eventuell information som behöver 
delges resenärerna i efterhand. 

17. Vid behov (och alltid vid misstanke om internationella hot mot människors hälsa) informeras 
Folkhälsomyndighetens TiB. 
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