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Utvidgning av anmälningsplikt för influensa 
A(H1N1) till att omfatta laboratorieverifierad 
influensa, Remiss Socialdepartementet, Dnr 
S2015/3577/FS 
Beslut  

 Presidiet beslutar föreslå nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård besluta att godkänna föreliggande yttrande som 

remissvar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle 

att yttra sig över ovan rubricerade rapport. Regionen stöder 

Socialstyrelsens förslag att utvidga anmälningsplikten för 

A(H1N1)pdm09 till att omfatta laboratorieanmälan av all 

laboratorieverifierad influensa. 

 

Beslutsunderlag 

 Socialdepartementets remiss Utvidgning av anmälningsplikt 

för influensa A(H1N1) till att omfatta laboratorieverifierad 

influensa 

 

Förslag under sammanträdet 

En kort information ska lämnas vid nämndens sammanträde. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 
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Förvaltningsnamn  

Avsändare  

Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Yttrande "Utvidgning av anmälningsplikt för 
influensa A (H1N1) till att omfatta laboratorie-
anmälan av all laboratorieverifierad influensa. 
Dnr S2015/3577/FS 

Förslag till beslut 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta att godkänna föreliggande 

yttrande som remissvar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle att yttra sig 

över ovan rubricerade rapport. Regionen stöder Socialstyrelsens förslag att ut-

vidga anmälningsplikten för A(H1N1)pdm09 till att omfatta laboratorieanmälan 

av all laboratorieverifierad influensa. 

Bakgrund 
Under pandemin 2009 upptogs den pandemiska influensan A(H1N1) bland all-

mänfarliga sjukdomar enligt smittskyddslagen för att genom individinriktade 

smittskyddsåtgärder kunna minska smittspridningen och därigenom fördröja pan-

demins utbredning. Under postpandemisk fas har detta inte ansetts motiverat och 

A(H1N1) pdm09 har sedan 2010 enbart utgjort en anmälningspliktig sjukdom för 

att möjliggöra en fortsatt epidemiologisk övervakning.  

 

Socialstyrelsens förslag är att utvidga anmälningsplikten till att omfatta laborato-

rieanmälan av all laboratorieverifierad influensa. Flera laboratorier gör detta redan 

på frivillig basis såsom laboratoriet i Region Jönköpings län. Att utöka anmäl-

ningsplikten till att omfatta all laboratorieverifierad influensa förbättrar möjlighet-

en till övervakning av säsongsinfluensa samtidigt som det stärker beredskapen för 

en adekvat övervakning inför nästa pandemi. 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr Mats Bojestig 

Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör 



 

YTTRANDE  
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Region Jönköpings län Telefon: 036-32 40 00 Organisationsuppgifter  

Regionens hus E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 

Box 1024 Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057 

551 11   Jönköping      

Förvaltningsnamn  

Avsändare  

Socialdepartementet 

s.registrator@regeringskansliet.se 

s.fs.@regeringskansliet.se 

Yttrande ”Utvidgning av anmälningsplikt för 
influensa A(H1N1) till att omfatta laboratorie-
anmälan av all laboratorieverifierad influensa. 
Dnr S2015/3577/FS 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet att yttra sig 

över rubricerade rapport. Regionen har tagit del av förslaget och lämnar följande 

yttrande. 

Aktuella synpunkter 
Under pandemin 2009 upptogs den pandemiska influensan A(H1N1) bland all-

mänfarliga sjukdomar enligt smittskyddslagen för att genom individinriktade 

smittskyddsåtgärder kunna minska smittspridningen och därigenom fördröja pan-

demins utbredning. Under postpandemisk fas har detta inte ansetts motiverat och 

A(H1N1) pdm09 har sedan 2010 enbart utgjort en anmälningspliktig sjukdom för 

att möjliggöra en fortsatt epidemiologisk övervakning.  

 

Socialstyrelsens förslag är att utvidga anmälningsplikten till att omfatta laborato-

rieanmälan av all laboratorieverifierad influensa. Flera laboratorier gör detta redan 

på frivillig basis såsom laboratoriet i Region Jönköpings län. Att utöka anmäl-

ningsplikten till att omfatta all laboratorieverifierad influensa förbättrar möjlighet-

en till övervakning av säsongsinfluensa samtidigt som det stärker beredskapen för 

en adekvat övervakning inför nästa pandemi. 

 

Region Jönköpings län stöder Socialstyrelsens förslag att utvidga anmälningsplik-

ten för A(H1N1)pdm09 till att omfatta laboratorieanmälan av all laboratorieverifi-

erad influensa. 

 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

 

Håkan Jansson Agneta Jansmyr 

Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör 






















