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Utkom från trycket
den 22 juli 2015

Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 3, 4, 7 och 9 §§ förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och beslutar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde
Föreskrifter
1 § Dessa föreskrifter gäller vid tillämpningen av lagen (2006:1570) om
skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Karantänshamnar och karantänsflygplatser
Utsedda hamnar och flygplatser
Föreskrifter
2 § De hamnar som ska vara karantänshamnar och de flygplatser som ska
vara karantänsflygplatser finns angivna i bilaga 1.

Rutiner m.m.
Föreskrifter
3 § De kommuner och de landsting där karantänshamnar och karantänsflygplatser är belägna ska planera sin verksamhet så att en beredskap upprätthålls för att tillhandahålla den personal och den utrustning som hamnarna och
flygplatserna behöver för kontroll av passagerare, transportmedel, bagage
och annat gods samt djur vid internationella hot mot människors hälsa.
4 § Den som ansvarar för verksamheten vid en karantänshamn eller en
karantänsflygplats ska fastställa rutiner som säkerställer
1. att åtgärder kan vidtas för att förhindra spridning av smittämnen eller andra
ämnen som kan utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa, och
2. att de myndigheter som ansvarar för att vidta åtgärder vid ett internationellt
hot mot människors hälsa kontaktas.
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Rutinerna ska tas fram i samråd med smittskyddsläkaren och den kommun
där hamnen eller flygplatsen är belägen. Rutinerna ska dokumenteras.

Saneringsintyg
Skyldighet att visa upp saneringsintyg vid ankomsten till Sverige
Föreskrifter
5 § Av 22 och 23 §§ lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot
mot människors hälsa framgår det att en befälhavare på ett fartyg vid ankomsten till första svenska hamn ska visa upp ett intyg för Tullverket eller Kustbevakningen om att utrotning av djur som vanligen är bärare av smittämnen
som utgör en hälsorisk för människor har gjorts ombord eller att utrotning av
sådana djur inte behövs.
Befälhavaren får också, enligt 23 § samma lag, till någon av nämnda myndigheter ge in en kopia av ett sådant intyg.

Undantag från skyldigheten att visa upp saneringsintyg
Föreskrifter
6 § Befälhavaren på ett sådant fartyg som avses i 4 kap. 21–24 §§ Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m.
ska vara undantagen från skyldigheten att visa upp ett sådant intyg som
nämns i 5 § (saneringsintyg). Detta gäller under förutsättning att Tullverket
eller Kustbevakningen inte särskilt begär att ett saneringsintyg ska visas upp.
Befälhavaren på ett fartyg behöver inte visa upp ett saneringsintyg, om
Tullverket eller Kustbevakningen godtar att denne i stället lämnar uppgift om
att ett sådant intyg finns.
Befälhavaren på ett örlogsfartyg ska alltid vara undantagen från skyldigheten att visa upp saneringsintyg.

Skyldighet att underrätta kommunen
Föreskrifter
7 § Av 23 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa framgår det att Tullverket eller Kustbevakningen omedelbart
ska underrätta kommunen, om en befälhavare på ett fartyg inte visar upp eller
ger in ett saneringsintyg.
Den av myndigheterna som underrättat kommunen enligt första stycket ska
informera den andra myndigheten om detta.
Vem som får utfärda saneringsintyg
Föreskrifter
8 § De kommuner som får utfärda saneringsintyg för fartyg finns angivna i
bilaga 2.
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Föreskrifter
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9 § När en kommun utfärdar ett saneringsintyg ska detta göras på blankett
enligt bilaga 3.
Innan ett saneringsintyg utfärdas för ett fartyg ska kommunen inspektera
fartyget.
Allmänna råd
Kommunen bör göra inspektionen när fartygets lastrum är tomma alternativt
endast innehåller barlast eller material som är placerat så att en grundlig genomgång av utrymmena är möjlig.
Saneringsintygets giltighet
Föreskrifter
10 § Ett saneringsintyg är giltigt i sex månader.
En kommun som har rätt att utfärda saneringsintyg får förlänga giltighetstiden med en månad, om en inspektion av fartyget inte kan utföras i hamnen
och det inte finns bevis för att det ombord på fartyget finns smittämne eller
något annat ämne som utgör en hälsorisk för människor.

Uppgifter om hälsotillståndet ombord
Hälsodeklaration
Föreskrifter
11 § Av 16 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa följer att en befälhavare på ett fartyg ska lämna information
till Tullverket eller Kustbevakningen om hälsotillståndet ombord innan fartyget anlöper första svenska hamn eller senast vid ankomsten till hamnen, 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.
Enligt 16 § tredje stycket samma lag ska vad som sägs om fartyg och hamn
även gälla luftfartyg och flygplats. Den skyldighet som befälhavare på luftfartyg har att lämna information gäller dock endast i förhållande till Tullverket.
12 § Befälhavaren på ett fartyg ska alltid lämna information om hälsotillståndet ombord (hälsodeklaration), om en person ombord har insjuknat och
symtomen tyder på att det rör sig om en allvarlig infektionssjukdom. Om en
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hälsodeklaration har lämnats till trafikledningen vid en flygplats, ska trafikledningen omedelbart kontakta Tullverket.
Hälsodeklarationens utformning
Föreskrifter
13 § Hälsodeklarationen ska vara utformad i enlighet med bestämmelserna
i det Internationella hälsoreglementet (IHR).

Smittspårning m.m.
Föreskrifter
14 § Folkhälsomyndigheten eller en smittskyddsläkare får begära att ett
flygbolag samlar in uppgifter från passagerarna i ett luftfartyg för att i efterhand kunna kontakta dem vid ett misstänkt eller konstaterat internationellt
hot mot människors hälsa ombord på luftfartyget. Uppgifterna ska överlämnas till det landsting där luftfartyget har landat.
Allmänna råd
Formuläret i bilaga 4 kan användas för att samla in passageraruppgifterna.

Läkarintyg om vaccination mot gula febern
15 § I lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa finns bestämmelser om utfärdande av intyg om åtgärder som har vidtagits
till skydd för människors hälsa. I samband med vaccination mot gula febern
ska ett läkarintyg utfärdas av den läkare som har ordinerat vaccinationen.
16 § Läkarintyg om vaccination mot gula febern ska utformas i enlighet
med det modellformulär som antagits i det internationella hälsoreglementet
(IHR 2005). Intyget ska förses med vårdenhetens stämpel för vaccination mot
gula febern. Stämpeln ska utformas i enlighet med vad som framgår av bilaga
5. Stämpeln ska förstöras om vårdenhetens verksamhet upphör.
17 § I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården m.m. finns allmänna bestämmelser om utfärdande
av intyg.
Denna författning träder i kraft omedelbart.
Folkhälsomyndigheten

JOHAN CARLSON
Stayesh Abdollahi
(Avdelningen för epidemiologi
och utvärdering)
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Karantänshamnar
Gävle hamn
Göteborgs hamn
Helsingborgs hamn
Luleå hamn
Malmö hamn
Stockholms hamn
Sundsvalls hamn
Umeå hamn

Karantänsflygplatser
Göteborg–Landvetter flygplats (Härryda kommun)
Jönköpings flygplats
Malmö-Sturup flygplats (Svedala kommun)
Stockholm–Arlanda flygplats (Sigtuna kommun)
Umeå flygplats
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Bilaga 2
Kommuner som får utfärda saneringsintyg
Län
Stockholms län
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Kommun
Norrtälje

Nynäshamn
Stockholm
Södertälje

Hamn
Grisslehamn
Hallstavik
Kapellskär
Norrtälje
Nynäshamn
Stockholm
Södertälje

Södermanlands län

Oxelösund

Oxelösund

Östergötlands län

Norrköping

Norrköping

Kalmar län

Kalmar
Oskarshamn
Västervik

Kalmar
Oskarshamn
Västervik

Gotlands län

Gotland

Slite
Visby

Blekinge län

Karlshamn
Karlskrona
Sölvesborg

Karlshamn
Karlskrona
Sölvesborg

Skåne län

Helsingborg
Höganäs
Kristianstad
Landskrona
Malmö
Simrishamn
Trelleborg
Ystad

Helsingborg
Höganäs
Åhus
Landskrona
Malmö
Simrishamn
Trelleborg
Ystad

Hallands län

Falkenberg
Halmstad
Varberg

Falkenberg
Halmstad
Varberg

Västra Götalands län

Ale
Gullspång
Göteborg
Lidköping
Lysekil

Surte
Otterbäcken
Göteborg
Lidköping
Brofjorden
Lysekil

Sotenäs
Stenungsund
Strömstad

Uddevalla
Vänersborg

Kungshamn
Stenungsund
Kålvik
Strömstad
Rönnäng
Skärhamn
Wallhamn
Uddevalla
Vänersborg

Värmlands län

Grums
Hammarö
Karlstad
Kristinehamn

Gruvöns hamn
Skoghall
Karlstad
Kristinehamn

Västmanlands län

Köping
Västerås

Köping
Västerås

Gävleborgs län

Gävle
Hudiksvall
Söderhamn

Gävle
Hudiksvall
Ala
Långrör
Orrskär
Sandarne
Stugsund
Vallvik

Västernorrlands län

Härnösand
Kramfors
Sundsvall
Örnsköldsvik

Härnösand
Kramfors
Sundsvall
Örnsköldsvik

Västerbottens län

Skellefteå
Umeå

Skelleftehamn
Umeå

Norrbottens län

Kalix

Båtskärsnäs
Karlsborgsverken
Töre
Luleå
Piteå

Tjörn

Luleå
Piteå
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Stämpel för vaccination mot gula febern

Stämpeln ska ha texten:
“The Public Health Agency of Sweden, Yellow fever vaccinating centre
………… (organisationsnummer, eller om sådant inte finns, personnummer)
………… (vårdenhet, t.ex. vaccinationsmottagning eller vårdcentral)
………… (vårdenhetens postort)
Sweden”
Typsnitt: Futura MdCn BT (11 punkter i yttre cirkeln och 8 punkter i inre cirkeln)
Färg: Svart
Stämpelns mått:
Yttre cirkelns diameter ska vara 35 mm
Inre cirkelns diameter ska vara 23 mm
Mall för utformning av stämpeln:
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