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förordna överläkare Maria Löfgren till ställföreträdande smittskyddsläkare, t o
m 2021-10-31

Ärendet
I varje Region ska det enligt smittskyddslagen (2004:168) finnas en
smittskyddsläkare (1kap, 9 §). En smittskyddsläkare utses av sådan nämnd som
avses i 7 kap 1 § hälso- ochsjukvårdslagen (2017:30). I frågor som inte gäller
smittskyddsläkarens myndighetsutövningska denne verka under nämnden.
Smittskyddsläkaren själv har lagstadgad möjlighet att uppdra åt annan erfaren läkare
på smittskyddsenheten eller infektionskliniken att fullgöra uppgifter enligt
smittskyddslagen. Maria Ryberg Mo är idag utnämnd till smittskyddsläkare.
Maria Löfgren innehar tjänsten som biträdande smittskyddsläkare och överläkare i
Region Halland.
För att Maria Löfgren fullt ut enligt smittskyddslagen ska kunna ersätta ordinarie
smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo krävs att styrelsen utnämner henne även till
ställföreträdande. Redan idag har Maria Löfgren uppdraget att biträda
smittskyddsläkaren i allt som träffar smittskyddslagen, dock inte det samlande
smittskyddsansvaret i vilket ingår bl a planering och organisation av smittskyddet. Det
åvilar endast smittskyddsläkaren i sitt ämbete, såvida inte ställföreträdare utses som
kan ersätta smittskyddsläkaren.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att


förordna överläkare Maria Löfgren till ställföreträdande smittskyddsläkare, t o
m 2021-10-31
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Förordnande av ställföreträdande smittskyddsläkare
Expedieras till
Driftnämnden Halland sjukhus
Driftnämnden Psykiatrin
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Driftnämnden Närsjukvård
Driftnämnden Regionservice
Privata vårdgivare i Vårdval Halland
Länsstyrelsen
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Folkhälsomyndigheten
Samtliga Hallands kommuner
Södra sjukvårdsregionen
Västra sjukvårdsregionen
Maria Löfgren, infektionskliniken Hallands sjukhus
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Regionkontoret
Välj verksamhetsområde
Henrik Lundahl
Kanslichef

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-09-30

Diarienummer
RS200379

Regionstyrelsen

Tjänsteskrivelse Förordnande av ställföreträdande
smittskyddsläkare i Region Halland
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta förordna
-

Överläkare Maria Löfgren till ställföreträdande smittskyddsläkare, t o m 2021-10-31.

Sammanfattning
I varje Region ska det enligt smittskyddslagen (2004:168) finnas en smittskyddsläkare (1kap,
9 §). En smittskyddsläkare utses av sådan nämnd som avses i 7 kap 1 § hälsoochsjukvårdslagen (2017:30). I frågor som inte gäller smittskyddsläkarens
myndighetsutövningska denne verka under nämnden. Smittskyddsläkaren själv har
lagstadgad möjlighet att uppdra åt annan erfaren läkare på smittskyddsenheten eller
infektionskliniken att fullgöra uppgifter enligt smittskyddslagen. Maria Ryberg Mo är idag
utnämnd till smittskyddsläkare.
Maria Löfgren innehar tjänsten som biträdande smittskyddsläkare och överläkare i Region
Halland.
För att Maria Löfgren fullt ut enligt smittskyddslagen ska kunna ersätta ordinarie
smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo krävs att styrelsen utnämner henne även till
ställföreträdande. Redan idag har Maria Löfgren uppdraget att biträda smittskyddsläkaren i
allt som träffar smittskyddslagen, dock inte det samlande smittskyddsansvaret i vilket ingår
bl a planering och organisation av smittskyddet. Det åvilar endast smittskyddsläkaren i sitt
ämbete, såvida inte ställföreträdare utses som kan ersätta smittskyddsläkaren.
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Bakgrund
Att utse en biträdande smittskyddsläkare kan ordinarie smittskyddsläkare göra på eget
mandat enligt smittskyddslagen. Styrelsen har i samband med utnämnandet gett den
ordinarie smittskyddsläkaren det samlande ansvaret för smittskyddsarbetet, och denna
möjlighet att utse biträdande, genom att tillsätta/utse denne framgår av 1 kap. 9 och 6 kap.
1 § SmL.
Av betydelse i sammanhanget är dock att se skillnad på biträdande och ställföreträdande
smittskyddsläkare. Begreppet biträdande smittskyddsläkare tillkom formellt genom 2004 års
smittskyddslag. Dock fick denne ett mandat med begräsningar utifrån att regionen bara kan
utse och lämna över det samlande smittskyddsansvaret till den ordinarie.
På grund av den stora omfattning som arbetsuppgifterna kan ha i vissa landsting har
regeringen ansett att det finns ett behov av att ge smittskyddsläkaren en formell möjlighet
att delegera uppgifter till biträdande smittskyddsläkare. En sådan möjlighet får dock inte
omfatta det samlade ansvaret för smittskyddet inom det område där smittskyddsläkaren
verkar. (s. 167 Prop. 2003/04:30).
Sålunda kan inte den biträdande ta överta befogenheter enligt 6 kap. 1 § SmL som
definierar det samlande smittskyddsansvaret i vilket ingår bl a planering och organisation av
smittskyddet. Biträdande är således ingen ersättare av ordinarie utan just bara en biträdande
som kan hantera mycket, t ex myndighetsutövningen, men inte befogenheterna enligt 6
kap. 1 SmL och inte heller kan denne ta avslagsbeslut enligt tryckfrihetsförordningen.
En ställföreträdande är däremot en ersättare till ordinarie som kan ta samtliga beslut som
ordinarie smittskyddsläkare/chefen för myndigheten måste kunna ta. Eftersom beslutet av
nämnden/motsvarande just gäller ett överlämnande av det samlande smittskyddsansvaret
krävs därför att ordinarie smittskyddsläkares ersättare, dvs ställföreträdande
smittskyddsläkare, utses på samma sätt.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser för Region Halland.
Förvaltning
Jörgen Preuss
Regiondirektör
Bilaga:
-

Cristine Karlsson
HR-direktör
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Styrelsens/nämndens beslut delges
Driftnämnden Halland sjukhus
Driftnämnden Psykiatrin
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Driftnämnden Närsjukvård
Driftnämnden Regionservice
Privata vårdgivare i Vårdval Halland
Länsstyrelsen
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Folkhälsomyndigheten
Samtliga Hallands kommuner
Södra sjukvårdsregionen
Västra sjukvårdsregionen
Maria Löfgren, infektionskliniken Hallands sjukhus

