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Bilaga 2. Intervjufrågor vid misstänkt 
smitta från objekt eller sällskapsdjur 
I denna bilaga finns exempel på frågor som kan användas för att intervjua smittade 
eller deras anhöriga. Frågorna bör vara öppna och omfatta många olika typer av 
objekt och djur för att man inte ska låsa sig vid en smittväg för tidigt. Beakta även 
att dricksvatten och livsmedel kan vara möjliga smittkällor när det gäller vissa 
smittämnen. I början kan det därför vara relevant att även ställa frågor om 
livsmedel och dricksvatten för att utesluta dessa smittvägar. Observera att det kan 
krävas mer specifika frågor än de här, särskilt om smittämnet är känt.  

För att kartlägga och spåra legionella, se bilaga 3.  

Frågorna kan användas av den behandlade läkaren, smittskyddsläkaren eller, i 
undantagsfall, en miljö- och hälsoskyddsinspektör på kommunen.  

Börja alltid med att notera följande uppgifter 
• Datum för intervju 

• Mottagare av anmälan 

• Anmälningssätt: telefon, e-post eller annat 

• Personuppgifter för uppgiftslämnaren eller den sjuka personen: namn, adress, 
kön, ålder, yrke, telefon, adress och e-post 

• Uppgiftslämnarens koppling till den sjuka personen: själv sjuk, anhörig, 
kollega etc. 

Exempel på intervjufrågor 
• Vad tror du att du har blivit sjuk av?  

• När fick du de första symtomen? Datum och ungefärlig tid? 

• Vilka symtom har du eller har du haft (exempelvis diarré, kräkning, feber, 
hosta, huvudvärk eller hudutslag)? 

• När upphörde symtomen eller är du fortfarande sjuk? Datum och ungefärlig 
tid? 

• Vet du om fler har blivit sjuka, och finns andra sjuka i din nära omgivning? I 
så fall, ta namn, kön, ålder, telefon och mejl för dessa. 

• Har du sökt vård eller lämnat prov (till exempel avföring eller blod)? Resultat? 
Ifall prov inte redan har tagits, informera om att det kan bli aktuellt. 

• Har du varit utomlands? I så fall var och när? 
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• Har du varit på resa i Sverige? I så fall var och när? 

• Har du druckit vatten från egen brunn eller enskild brunn, eller ytvatten i en 
sjö eller ett vattendrag (som inte kokats)? När? 

• Har du ätit något som du misstänker att du kan ha blivit sjuk av? 
(Risklivsmedel är till exempel ägg från privata höns, exotiska grönsaker, 
groddar eller skott, grönsaker som inte blivit sköljda, opastöriserad mjölk eller 
opastöriserade mjölkprodukter, otillräckligt tillagad kyckling och kött.) Vad 
och när? 

• Har du ätit på restaurang? Vilken och vad? 

• Har du husdjur eller har du varit i kontakt med husdjur, till exempel reptiler, 
fåglar, hundar, katter eller råttor? När och vilken typ av kontakt? 

• Har du besökt en lantgård, och klappat djur där? Var och när? 

• Har du kommit i kontakt med gödsel eller gödselmedel? Var och när? 

• Har du hållit på med trädgårdsarbete, jord, kompost, ved, gammalt gräs, fågel- 
eller djurspillning? Var och när? 

• Har du badat i insjö, hav, bassäng, bubbelpool, badtunna eller annat? Var och 
när? 

• Har du besökt verksamheter såsom skola, förskola, sjukhus, tandläkare eller 
annan vårdenhet, hotell, kursgård eller annat tillfälligt boende, spa, gym, 
idrottsanläggning eller annan fritidsanläggning? Har du varit på en 
idrottstävling, kurs, utflykt eller liknande? Var och när? 

• Har du gjort någon tatuering, piercing eller annan skönhets- eller hygienisk 
behandling? Var och när? 

• Äter du läkemedel, är du rökare, har du försvagat immunförsvar eller mag- och 
tarmproblem eller liknande? 

• Jobbar du inom vården, i livsmedelsbranschen eller inom jordbruk och har 
kontakt med djur? (Kan vara relevant att veta eftersom en smittad person då 
kan behöva restriktioner.) 

• Har du kommit på något under samtalet som du vill tillägga? Några andra 
platser eller verksamheter som du har besökt?  
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