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Bindningar och jäv 

För Folkhälsomyndighetens egna experter och sakkunniga som medverkat i rapporter bedöms 

eventuella intressekonflikter och jäv inom ramen för anställningsförhållandet. 

När det gäller externa experter och sakkunniga som deltar i Folkhälsomyndighetens arbete med 

rapporter kräver myndigheten att de lämnar skriftliga jävsdeklarationer för potentiella intressekonflikter 

eller jäv. Sådana omständigheter kan föreligga om en expert t.ex. fått eller får ekonomisk ersättning 

från en aktör med intressen i utgången av den fråga som myndigheten behandlar eller om det finns ett 

tidigare eller pågående ställningstagande eller engagemang i den aktuella frågan på ett sådant sätt att 

det uppkommer misstanke om att opartiskheten inte kan upprätthållas.  

Folkhälsomyndigheten tar därefter ställning till om det finns några omständigheter som skulle försvåra 

en objektiv värdering av det framtagna materialet och därmed inverka på myndighetens möjligheter att 

agera sakligt och opartiskt. Bedömningen kan mynna ut i att experten kan anlitas för uppdraget 

alternativt att myndigheten föreslår vissa åtgärder beträffande expertens engagemang eller att 

experten inte bedöms kunna delta i det aktuella arbetet. 

De externa experter som medverkat i framtagandet av denna rapport har inför arbetet i enlighet med 

Folkhälsomyndighetens krav lämnat en deklaration av eventuella intressekonflikter och jäv. 

Folkhälsomyndigheten har därefter bedömt att det inte föreligger några omständigheter som skulle 

kunna äventyra myndighetens trovärdighet. Jävsdeklarationerna och eventuella kompletterande 

dokument utgör allmänna handlingar som normalt är offentliga. Handlingarna finns tillgängliga på 

Folkhälsomyndigheten. 
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Förord 
Folkhälsomyndigheten har ett samordningsansvar för Sveriges beredskap mot 

allvarliga hälsohot enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa (IHMHL). För att öka förmågan att hantera internationella hot 

mot människors hälsa (IHMH) är det nödvändigt att öva såväl den egna organisa-

tionen som samverka med andra aktörer. Detta övningsunderlag togs fram av 

Socialstyrelsen 2014. Den 1 juli 2015 övergick ansvaret för att samordna det 

nationella smittskyddet samt att samordna en beredskap enligt IHMHL från 

Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten. Underlaget syftar till att stödja lokala 

och regionala aktörer i arbetet med att planera och genomföra övningar vid de 

utsedda karantänshamnarna och karantänsflygplatserna. Övningsunderlaget kan 

även vara av nytta för andra aktörer som har en flygplats eller hamn i sitt län och 

önskar öva ett scenario med misstänkt smitta ombord på flygplan eller fartyg. 

Denna version av underlaget innebär en justering i enlighet med det förändrade 

ansvaret på nationell nivå.  
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Inledning 
För att minimera risken för internationell spridning av smittsamma ämnen och 

andra ämnen som kan utgöra ett hot mot människors hälsa finns i Sverige fem 

karantänsflygplatser och åtta karantänshamnar utsedda i enlighet med det 

internationella hälsoreglementet (IHR) och lagen (2006:1570) om skydd mot 

internationella hot mot människors hälsa (IHMHL). Kommuner och landsting 

ansvarar för att de utsedda hamnarna och flygplatserna har tillgång till den personal 

och den utrustning som behövs. Den som ansvarar för verksamheten vid hamnen 

eller flygplatsen svarar för att det finns rutiner som säkerställer att nödvändiga 

åtgärder kan vidtas för att förhindra spridning av smittämnen eller andra ämnen 

som kan utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa, enligt 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:8) om skydd 

mot internationella hot mot människors hälsa. Genom att öva ökar förmågan att 

hantera händelser och samsyn kan nås kring hur en misstänkt IHMH-händelse kan 

hanteras, rutiner testas samt ansvarsförhållanden klargöras. 

Bakgrund 

På uppdrag av Socialstyrelsen togs detta övningsunderlag fram av Crismart 

(Nationellt centrum för krishanteringsstudier vid Försvarshögskolan) 2014.1 En 

enkätundersökning och ett antal intervjuer genomfördes för att identifiera de lokala 

övningsbehoven kring hantering av IHMH vid karantänshamnar och 

karantänsflygplatser. Målgrupp för enkätundersökningen var huvudsakligen 

smittskyddsläkare, verksamhetsansvariga vid hamnar och flygplatser, 

beredskapssamordnare i kommun och landsting samt kommunernas miljö- och 

hälsoskyddsförvaltning. Behovsinventeringen visade tydligt att lokala aktörer 

upplever ett generellt behov av att öva och att endast en fjärdedel av de tillfrågade 

tidigare har övat karantänshamnens eller karantänsflygplatsens funktion. 

Övningsunderlaget består av två scenerier som rör smitta ombord på fartyg och 

flygplan, ett för karantänshamnar och ett för karantänsflygplatser. Eftersom behov 

och förutsättningar skiljer sig åt är scenarierna allmänt utformade med möjlighet 

till anpassning efter lokala förutsättningar. 

                                                      

 

1 Den 1 juli 2015 övergick ansvaret för att samordna det nationella smittskyddet samt för att samordna en beredskap 
enligt IHMHL från Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten. Denna version innebär en revidering i enlighet med det 

förändrade ansvaret på nationell nivå, scenariot är dock detsamma.  



 

Varför öva 

Både omvärlden och organisationer förändras. Det kan ske genom nya riktlinjer 

och lagstiftning eller risker och hot som ändrar karaktär, samtidigt som det ständigt 

tillkommer nya medarbetare. För att upprätthålla och stärka organisationens 

krisberedskapsförmåga krävs därför återkommande övningar.  Att öva blir också 

ett tillfälle för deltagarna att lära av varandras kompetenser och erfarenheter. 

Målgrupp 

I första hand har övningen utformats för länets 

 smittskyddsläkare 

 miljö- och hälsoskyddsförvaltning i kommunen 

 verksamhetsansvarig vid hamn 

 verksamhetsansvarig vid flygplats 

 beredskapssamordnare i kommunen  

 beredskapssamordnare i landstinget. 

Dessa funktioner har valts ut då de har ett särskilt ansvar vid en IHMH-händelse 

och vanligtvis arbetar regionalt med IHMH. Dock berörs även ett flertal andra 

myndigheter med olika ansvarsområden varför det kan vara lämpligt att inkludera 

ytterligare aktörer, antingen som övningsdeltagare eller som sakkunniga experter. 

Syfte och mål med övningen 

Syftet med övningen är brett formulerat och kan användas oavsett hur övningen 

anpassas efter lokala förhållanden. Det är även möjligt att formulera egna syften 

och mål för övningen och endast se dem som anges nedan som inspiration. 

Övningen är utformad för att uppfylla nedanstående mål. Det är också möjligt att 

stryka något eller några av målen beroende på övningens fokus. Utifrån vilka mål 

som väljs ut kan frågorna de övande ska diskutera under övningen anpassas och 

varieras (se bilaga 3, frågebatteri). 

Syfte 

Övningen syftar till att utveckla regionens förmåga att hantera internationella hot 

mot människors hälsa (IHMH).  

Mål  

Målet med övningen är att deltagarna ska 

 



 

 

 klargöra regionala ansvarsförhållanden, samverkansbehov och 

samverkansformer vid IHMH  

 förstå vilka regionala resurser (t.ex. personal, tid, utrustning) som finns 

tillgängliga vid IHMH  

 analysera robustheten och uthålligheten för regionens samlade resurser 

 värdera den regionala handlingsplanen för IHMH. 

Övningsform 

Övningsunderlaget är utformat kring en seminarieövning (s.k. table-top). En 

seminarieövning är en vanlig och enklare form av krishanteringsövning där 

deltagarna i grupp diskuterar och besvarar frågor kopplade till ett scenario som 

presenteras av en övningsledare. 

Seminarieövningar brukar särskilt användas för att hitta rutiner och sam-

verkansformer, upptäcka styrkor och brister i befintliga krisplaner och ruti-ner samt 

för att få kunskap om krisberedskapssystemet utanför den egna organisationen. 

Övningstypen har också fördelen att den är relativt enkel att genomföra. 

Tidsåtgången är ofta några timmar och övningen kräver sällan särskild utrustning.  

Övningsledare/moderator har en viktig roll i att knyta ihop tankar och perspektiv 

som framkommer under diskussionerna. 

Övningsunderlagets delar 

Övningsunderlaget består av följande bilagor till denna rapport. Bilagorna är 

klickbara via gem-symbolen. 

 
 

Bilaga 1 – Handledning till övningsledningen  

Bilaga 2a – Powerpointpresentation med scenario för karantänsflygplats 

Bilaga 2b – Powerpointpresentation med scenario för karantänshamn 

Bilaga 3 – Frågebatteri 

Bilaga 4 – Mall för övningsbestämmelser  




Bilaga 1. Handledning till övningsledningen 


I denna bilaga finns handledning till övningsledningen om hur övningen kan läggas upp. 


 


Metod (övningsupplägg) 
Övningen är en seminarieövning. Det innebär att övningsdeltagarna sitter i en eller flera grupper och 


diskuterar möjliga lösningar på problem. Som spelledare leder du diskussionen och för övningen 


framåt.  


 


Övningen består av tre moment som omfattar olika aspekter i scenariot. 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


De tre momenten behandlar olika skeden av ett och samma scenario. Övningen kan genomföras 


genom att alla moment spelas efter varandra. Då inleds övningen med att händelseutvecklingen i 


moment 1 presenteras för de övade och därefter följer en diskussion med utvalda frågor för larm- och 


uppstartsskedet. Sedan presenteras händelseutvecklingen för moment 2 och 3 enligt samma upplägg. 


 


Det är också möjligt att välja ett eller två moment för övningen. Anledningen till det kan vara tidsbrist 


eller att man endast vill öva ett specifikt moment. I sådana fall får deltagarna information om vidtagna 


åtgärder (se scenariot) i tidigare moment innan övningen börjar. I övrigt gäller samma upplägg som 


presenterats ovan, dvs. först en presentation av händelseutvecklingen följt av frågor och 


gruppdiskussion. 


 


Det finns flera syften med momentindelningen. Dels underlättar en sådan uppdelning strukturerade 


diskussioner kring specifika utmaningar under en IHMH-händelse, dels blir det möjligt att anpassa 


övningen utifrån deltagarnas särskilda övningsbehov och erfarenheter. 


 


Diskussioner gemensamt eller i grupp 
Övningen kan genomföras genom diskussion i helgrupp eller genom att övningsdeltagarna delas in i 


mindre grupper. En rekommendation är att dela in i grupper om deltagarna är fler än åtta personer. 


Indelning i mindre grupper bör ske med en lämplig fördelning av funktioner i respektive grupp. 


Deltagarna kan då diskutera frågeställningarna i respektive grupper för att sedan träffas i helgrupp och 


sammanfatta diskussionerna. Förslagsvis får en av grupperna redovisa vad de har kommit fram till och 


den andra gruppen får komma med synpunkter och komplettera resultatet utifrån sin diskussion. 


Övningens moment 
 


Moment 1 – Larm och uppstart; t.ex. inställelsetid, jour, anvisning av fartyg eller 


flygplan till lämplig plats. 


Uppskattad tid för genomförande: 60 min 


 


Moment 2 – I väntan på provsvar; t.ex. transport, lokal, skyddsutrustning, 


information till olika målgrupper, provtagning, första screening, lägesrapportering, 


samverkan.  


Uppskattad tid för genomförande: 90 min 


 


Moment 3 – Smitta bekräftad; t.ex. sanering, information till olika målgrupper, 


lägesrapportering, vård av sjuka, behov av stöd från andra aktörer. 


Uppskattad tid för genomförande: 90 min 







Att genomföra gruppdiskussioner är ett något mer tidskrävande alternativ, men är lämpligare om det är 


många deltagare. 


 


Frågebatteri 
Kopplat till respektive övningsmoment finns ett frågebatteri. Frågorna kopp-lar till övningsmålen och 


är sorterade i olika kategorier. Frågebatteriet inne-håller exempel på frågor. Välj ut de frågor som 


passar de mål ni har valt att fokusera på. Stryk, lägg till eller ändra i materialet efter vad som passar er 


övning. Det kan vara lämpligt att begränsa antalet frågor till 4–7 stycken för respektive moment. 


Naturligtvis kan det variera något eftersom vissa frågor kräver mer diskussion än andra. 


 


Roller inför, under och efter övningen 
Nedan beskrivs olika roller och deras uppgifter inför, under och efter övningen.  


  
Övningsdeltagare 


Under övningen representerar övningsdeltagarna sig själva och sina ordinarie organisationer. Alla ska 


bidra med sin specifika kunskap och kompetens för att tillsammans med övriga deltagare svara på de 


frågor som presenteras av spelledaren. 


 


Övningen är lärande, vilket innebär att ingen kommer att prövas i sin roll. Deltagarna kommer istället 


tillsammans få diskutera möjliga handlingsalter-nativ i syfte att utveckla regionens förmåga att hantera 


en IHMH-händelse. 


  
Spelledare 


Spelledaren leder och koordinerar genomförandet av övningen samt är mo-derator vid de 


gemensamma diskussionerna. Spelledaren har en viktig upp-gift i att knyta ihop diskussionerna och se 


till att det är ett gott diskussions-klimat under övningen.  


 
Observatör (vid behov) 


Som spelledare kan det vara svårt att få tid att föra anteckningar samtidigt som man ska leda 


diskussionen. Om det finns resurser är det fördelaktigt att avsätta en person som under övningen 


agerar observatör. Denna kan följa och dokumentera grupp- och helgruppsdiskussionerna samt 


lärdomar som kommer fram vid erfarenhetsdiskussionen. 


 


Observatören kan även fungera som stöd till spelledaren i det fall grupp-diskussioner genomförs.  


Anteckningarna kan med fördel sammanställas och delges till samtliga ef-ter övningen för att 


underlätta uppföljning och utvärdering. 


 
Experter (vid behov) 


Målgruppen för övningen är de ansvariga inom respektive län med utsedd karantänsflygplats eller 


karantänshamn. I samband med en IHMH-händelse blir dock flera andra aktörer inblandade i 


hanteringen, både lokalt, regionalt och nationellt (beroende på händelsens storlek och karaktär). 


Mot bakgrund av det aktuella scenariot och regionens egna behov kan det vara lämpligt att bjuda in 


representanter från andra organisationer eller myndigheter som kan svara på eventuella frågor om 


deras ansvar och upp-gifter. Detta kan vara särskilt betydelsefullt om man avser att föra en diskussion 


om samverkansbehov och samverkansformer, eftersom samverkan kommer att krävas med fler aktörer 


än de som ingår i den tänkta målgruppen för övningen. Om gruppdiskussioner genomförs är det 


lämpligt att experterna roterar mellan grupperna under diskussionerna. 


Rollfördelning 
  


• Övningsdeltagare  • Observatör 


• Spelledare   • Experter 


 







Den övade målgruppens mognad i uppgiften att hantera IHMH avgör om det är lämpligt att ha med 


experter. Finns det exempelvis oklarheter om rol-ler och ansvar mellan de övade deltagarna är det 


lämpligt att bottna i en så-dan diskussion på egen hand först. Har man däremot redan arbetat aktivt 


med dessa frågor kan experter komplettera och bidra till övningen. 


 


Erfarenhetsåterföring för fortsatt utveckling  
För att tillvarata erfarenheter och lärdomar och åstadkomma en fortsatt utveckling av förmågan att 


hantera händelser, är det viktigt att även planera för utvärderingen. Utvärderingen bör ske utifrån de 


mål som formulerats och övningens utfall kan sedan jämföras mot dem. Förutom att utvärdera 


händelsen och de övades hantering kan det även vara värdefullt att utvärdera själva övningsformatet. 


 
Erfarenhetsdiskussion 


För att övningsdeltagarna ska få möjlighet att reflektera kring de viktigaste erfarenheterna som 


framkommit under övningen kan den avslutas med en erfarenhetsdiskussion. Nedan ges förslag på 


frågor till erfarenhetsdiskussionen. Om det är en stor grupp kan man låta deltagarna diskutera några 


frågor med sin närmaste granne (bikupa) för att sedan svara i helgrupp. Det kan vara fördelaktigt att i 


detta sammanhang föra en diskussion kring vad nästa steg i utvecklingsarbetet skulle kunna vara. 


 


 Hur upplevde ni övningen (positivt och negativt)?  


 Vad fungerade bra, respektive mindre bra under övningen? 


 Kommentarer kring övningstekniska aspekter: 


o scenariot 


o övningsupplägg 


o värde för det framtida arbetet kring IHMH. 


 


Utvärdering  


Med en enkät kan övningsdeltagarnas tankar och reflektioner från övningen fångas in. I utformandet 


av enkäten kan lärdomar för fortsatt utveckling av förmågan att hantera en IHMH-händelse och frågor 


som rör övningens for-mat och upplägg skiljas åt. Nedan ges förslag på utvärderingsfrågor. 


 


 Vilka styrkor av länets hantering av IHMH framkom under övningen? 


 Finns det oklarheter kring roller och ansvarsfördelning? 


 Vilka resurser i hanteringen är mest kritisk (t.ex. personal, tid, materiel)? 


 Vad finns det för orsaker till eventuella identifierade problem och brister? 


o Kunskapsluckor? 


o Bristande styrdokument (rutiner, planer, lagstiftning etc.)? 


o Organisatoriska hinder? 


o Annat? 


 Vem ansvarar för att de eventuellt identifierade bristerna åtgärdas? 


 Vad är nästa steg i det gemensamma arbetet med att utveckla den regionala förmågan att hantera 


en IHMH-händelse? 


 







 Hur upplevde du övningens upplägg och innehåll? 


 Behov av ytterligare övningar i framtiden? 


 


Efter att resultatet från utvärderingen sammanställts kan dessutom ett erfa-renhetsseminarium hållas 


där resultaten från utvärderingen återkopplas och lärdomar och eventuella åtgärder diskuteras.  


  


  







Checklista för spelledaren 
 
Planera genomförandet av övningen 


Övningen kan anpassas efter regionens behov och aktuella förutsättningar.  


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Besluta vilket eller vilka moment av övningen som ska genomföras.  


 Komplettera övningsbestämmelserna med aktuella uppgifter i avsnitt markerade X, ta bort 


eventuell information som inte är aktuell för er övning. Se även om bakgrundsmaterialet i 


övningsbestämmelserna ska kompletteras.  


 Besluta vilka frågor som ska tas upp efter respektive moment (använd gärna tillhörande 


frågebatteri som utgångspunkt). 


 För in frågorna i powerpointpresentationen för respektive moment. 


 Gör eventuellt en gruppindelning.  


 Besluta om det finns behov av att bjuda in experter. 


 Besluta om det finns behov av observatör. 


 
Inför övningsdagen 


 Skicka ut uppdaterade övningsbestämmelser till dem som ska delta i övningen (inklusive 


eventuella experter). 


 Se till att avsedd lokal har tillgång till en dator med projektor för genom-gång av 


övningsbestämmelser, scenario och frågor. 


 Skriv ut diskussionsfrågorna samt powerpointpresentationen med scenariot för att delge deltagarna 


allteftersom övningen fortlöper. 


 
Spelledarens ansvar under övningen 


 Gå igenom övningsbestämmelserna. 


 Presentera scenariot och driva övningsdeltagarna framåt. 


 Dela in deltagarna i grupper (vid behov). 


 Se till att den avsatta tiden inte överskrids.  


 Agera moderator under de gemensamma diskussionerna samt under erfarenhetsdiskussionen. 


 


Beakta särskilt 
  


 Regionens särskilda behov  


 Den målgrupp som ska övas 


 Tillgänglig tid för genomförande (ungefärlig tid för respektive moment anges i 


övningsledningsbestämmelserna) 


 


 







Planera erfarenhetsåterföringen 


 I avsnittet om erfarenhetsåterföring finns exempel på frågor som kan tas upp vid 


erfarenhetsdiskussionen och utvärderingen. 


 Dokumentera resultatet. 


 Information till de övade efter övningen om hur övningen kommer att följas upp. 


 Distribuera sammanställningen av resultatet av övningen och utvärderingen till samtliga övade. 
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Övningens syfte och mål


Övningen syftar till att utveckla regionens förmåga att hantera internationella hot mot människors hälsa (IHMH)


Målet med övningen är att deltagarna ska:

klargöra regionala ansvarsförhållanden, samverkansbehov och samverkansformer vid IHMH 

förstå vilka regionala resurser (t.ex. personal, tid, utrustning) som finns tillgängliga vid IHMH 

analysera robustheten/uthålligheten för regionens samlade resurser

värdera den regionala handlingsplanen för IHMH
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Nya utbrott av Ebola
Ett nytt utbrott av Ebola pågår i östra Uganda. Antalet laboratoriebekräftade fall är fem. Inga dödsfall har rapporterats. 

MERS-CoV-liknande virus i Europa
Nya kluster av coronavirus har rapporterats från Jordanien, Egypten, Syrien, Turkiet och Italien. MERS-CoV har tidigare främst rapporterats från Saudiarabien, Jordanien, Qatar och Förenade Arabemiraten. Enligt preliminära undersöknings-resultat är det ny variant av coronavirus som är snarlik MERS-CoV. Smittsamheten mellan människor bedöms dock vara högre än vid MERS-CoV. 
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Influensaaktiviteten globalt
Sammanställning av provtagningsresultat från EU-länder visar att det i Europa sprids två varianter av influensa, influensa  A(H1N1) och A(H3N2).  Spridningsintensiteten förefaller vara låg jämfört med tidigare års influensa. För de flesta smittade är symtomen milda. 

I USA och Kanada avtar influensaaktiviteten, även om nivån fortfarande är hög. Från Kina rapporteras även flera fall av fågelinfluensa A(H7N9) samt ett ytterligare fall av fågel-influensa A(H10N8).  
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Hamnen får samtal från kryssningsfartyget Freedom Horizon. 

Fartygets läkare ombord rapporterar att ett trettiotal personer, varav en gravid kvinna, har insjuknat i feber och hosta. En del av de insjuknade har andnings-svårigheter och bröst-smärtor. Ett fåtal ombord är också magsjuka. 
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Läkaren befarar att tillståndet för en del av patienterna snabbt kan förvärras. 

Samtliga i en turkisk familj med tre vuxna och två barn bedöms vara allvarligt sjuka. Ett av barnen får syrgasbehandling. 

Befälhavaren ombord begär nu att få lägga till för att passagerarna ska kunna få adekvat vård. 

Fartyget kommer att anlöpa hamnen om två timmar.

Många andra ombord har lindringa förkylningssymtom. Flera har fått febernedsättande och luftrörsvidgande medicin. 
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Kryssningsfartyget har 850 passagerare och 80 besättningsmän. Kryssningen startade för två veckor sedan i Antalaya, Turkiet. Sedan starten har passagerare tillkommit vid flera stopp. 

Passagerarna ombord på fartyget kommer från Turkiet, Sverige, Finland, Frankrike, Storbritannien, Ryssland och Kanada. Många av passagerarna är äldre och flera pratar endast sitt modersmål. 

Passagerarna hör av sig till anhöriga och skriver på sociala medier om kryssningens ändrade rutt. Flera skriver att de är oroliga över att bli smittade.



Lördag kl. 16.00
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Exempel på frågor (anpassas av spelledningen)



Vilka initiala kontakter tas? 

Finns det en lämplig plats att anvisa fartyget till?

Vilka förberedelser behöver vidtas innan fartyget anlöper hamn?

Vem/vilka ansvarar för kommunikation och information till passagerare, insatspersonal, medier?
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Berörda funktioner har vidtagit följande åtgärder:


Fartyget har anvisats till en kajplats


Hamnen har kontaktat smittskyddsläkaren 


Alla på larmlistan har blivit kontaktade


Personal från landstinget är på väg till hamnen för att göra en bedömning



Denna bild visas endast om moment 1 med frågor inte har ingått i övningen.


(Exempel på åtgärder – anpassas av spelledningen)
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Fartygets befälhavare meddelar att läkaren tillsammans med besättningspersonal gått igenom en del av passagerarna. Läkaren uppskattar nu antalet sjuka till fyrtio personer. En del av de sjuka låg i sina hytter och har tidigare inte varit i kontakt med läkaren ombord. 

Utöver barnet som har problem med andningen får nu ytterligare två personer med andningssvårigheter syrgas, varav en gravid kvinna. Läkaren bedömer att situationen för barnet är allvarligt. 

Läkaren har svårt att avgöra om bröstsmärtor som flera av de äldre passagerarna klagar på beror på oro, hjärtproblem eller något annat. Många har fått febernedsättande läkemedel. 
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Anhöriga till de sjuka passagerarna är upprörda över att de sjuka ombord inte har fått någon vård än, trots att fartyget ligger i hamn. Andra passagerare ombord är rädda för att bli smittade och vill gå iland. 


Befälhavaren vädjar om förstärkning med läkare eller vårdpersonal som kan bistå läkaren ombord. Befälhavaren menar att situationen är ohållbar och vill släppa iland passagerarna.
 

Hamnen har kontaktats av rederiet som erbjuder sitt stöd. 





Lördag kl. 18.00
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Internationella medier rapporterar om ett flygplan som har satts i karantän i Manchester, Storbritannien. Flygplanet avgick från Dalaman-flygplatsen i Turkiet med charterresenärer. Vad karantänen beror på är i nuläget inte känt. 



Lördag kl. 18.00
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Exempel på frågor (anpassas av spelledningen)



Givet den nya informationen, vilka omedelbara åtgärder (ev. nya kontakter) vidtar ni?

Finns det en tydlig ansvarsfördelning mellan samtliga aktörerna i detta skede?

Var undersöks passagerna och besättningen?

Vilka resurser behövs (vad gäller personal, lokaler, hantering av avfall och avlopp etc.) om händelsen blir utdragen över flera dygn?  Vem ansvarar för att tillgodose resursbehoven?
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Åtgärder som har vidtagits:


Vårdpersonal har översiktligt undersökt passagerare och besättning

Personer med andningssvårigheter har förts till sjukhus

Sjukhus i andra län med infektionsklinik har kontaktats

Prov har tagits på de sjuka passagerarna som förts till sjukhus

Landstinget har kontaktat Folkhälsomyndigheten och meddelat att man har en misstänkt IHMH-händelse



Denna bild visas endast om moment 2 med frågor inte har ingått i övningen. 

(Exempel på åtgärder – anpassas av spelledningen)

Denna bild visas endast om moment 2 med frågor inte har ingått i övningen.


(Exempel på åtgärder – anpassas av spelledningen)
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Barnet med andnings-svårigheter avlider strax efter ankomst till sjukhus. 

De andra i samma familj, tre vuxna och ett barn, är allvarligt sjuka och vårdas på sjukhus. 
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Provsvar kommer från Folkhälsomyndigheten. Testerna är positiva för en variant av coronavirus som liknar MERS-CoV. 





Söndag kl. 11.00
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Folkhälsomyndigheten uppdaterar ECDC och WHO om läget. samt kallar till samverkanskonferens med de regionala aktörerna.
 

Fartyget befinner sig fortfarande i hamn. Flera ankommande fartyg kontaktar hamnen för att försäkra sig om att de kan anlöpa hamnen. 
 

Svensk och utländsk press ringer till alla inblandade organisationer för att få kommentarer om läget. 



Söndag kl. 11.00
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Exempel på frågor (anpassa av spelledningen)



Behöver ni i nuläget något ytterligare stöd från andra aktörer? (exempelvis andra län, landsting, centrala myndigheter eller privata aktörer). I sådant fall vilken typ av stöd och från vem? 

Vem/vilka ansvarar för kommunikation och information till passagerare, insatspersonal, medier?

Vilka åtgärder vidtas innan fartyget får lämna hamnen? 

Om passagerarna satts i karantän- när hävs karantänen för passagerarna?
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Utifrån diskussionerna under övningen:

Hur upplevde ni övningen (positivt och negativt)? 

Vad fungerade bra respektive mindre bra under övningen?



Kommentarer kring:
Scenariot
Övningsupplägg
Värde för det framtida arbetet kring IHMH
 

Behov av ytterligare övningar i framtiden?
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Vem ansvarar för att de eventuellt identifierade bristerna åtgärdas?


Vad är nästa steg i det gemensamma arbetet med att utveckla den regionala förmågan att hantera en IHMH-händelse?



Erfarenhetsdiskussion
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Bilaga 3 Frågebatteri

Övningen har fyra mål som frågorna knyter an till. I frågebatteriet är det markerat vilket eller vilka övningsmål som frågorna är kopplade till för att underlätta anpassning om det är något särskilt mål som övningen ska fokusera på. Lägg gärna till egna frågor utöver frågebatteriet för ytterligare anpassning. 





Övningens mål



klargöra regionala ansvarsförhållanden, samverkansbehov och samverkansformer vid IHMH 

förstå vilka regionala resurser (t.ex. personal, tid, utrustning) som finns tillgängliga vid IHMH 

analysera robustheten och uthålligheten för regionens samlade resurser

värdera den regionala handlingsplanen för IHMH


















Moment 1. Larm och uppstart



Övningsmål:

klargöra regionala ansvarsförhållanden, samverkansbehov och samverkansformer vid IHMH 

förstå vilka regionala resurser (t.ex. personal, tid, utrustning) som finns tillgängliga vid IHMH 

analysera robustheten och uthålligheten för regionens samlade resurser

värdera den regionala handlingsplanen för IHMH



		Händelse i korthet

	

		Övningsmål

		Frågor



		jour, 
inställelsetid, 
hänvisning av objekt till lämplig plats

		1, 4

		Vilka initiala kontakter bör tas (utgår från den regionala larmlistan)?



		

		1

		Vem beslutar om vilka som ska kontaktas?



		

		1, 4

		Finns uppdaterad kontaktinformation?



		

		2, 4

		Händelsen inträffar på en lördag, hur får ni kontakt med berörda funktioner utanför ordinarie arbetstid?



		

		1, 2, 4

		Hur lång tid dröjer det innan vårdpersonal/smittskyddsläkare är på plats och kan göra en bedömning?



		

		2, 3

		Finns det en lämplig plats att anvisa fartyget/flygplanet till?



		

		1

		Vem beslutar vart fartyget eller flygplanet ska anvisas?



		

		1, 2, 4

		Vilka förberedelser behöver vidtas innan fartyget anlöper hamn eller flygplanet anländer?



		

		1

		Vem eller vilka ansvarar för kommunikation och information till passagerare, insatspersonal, medier?












Moment 2. I väntan på provsvar



Övningsmål:

1. klargöra regionala ansvarsförhållanden, samverkansbehov och samverkansformer vid IHMH 

förstå vilka regionala resurser (t.ex. personal, tid, utrustning) som finns tillgängliga vid IHMH 

analysera robustheten och uthålligheten för regionens samlade resurser

värdera den regionala handlingsplanen för IHMH



		Händelse i korthet

		Övningsmål

		Frågor



		avspärrning, 

transport, 

lokal, 

skyddsutrustning,

info till passagerare och insatspersonal, 

provtagning, 

första screening, 

reserekommendationer, anmälan till Folkhälsomyndigheten




		1, 2



		Givet den nya informationen, vilka omedelbara åtgärder (ev. nya kontakter) vidtar ni?



		

		1



		Finns det en tydlig ansvarsfördelning mellan samtliga aktörer i detta skede?



		

		1

		Om inte, hur kan ansvarsfördelningen göras tydligare?



		

		1

		Vem samordnar aktörerna som är på plats?



		

		1, 2, 4

		Var undersöks passagerna och besättningen?



		

		1, 2



		Hur tas symptomfria respektive sjuka passagerare om hand?



		

		1, 2, 3, 4



		Finns det i nuläget grund för att fatta beslut om karantän av personer?



		

		1, 2, 4



		Vilken typ av transporter kan behövas för att passagerarna ska komma till undersökningslokal eller vårdinrättning?  Vem ansvarar för att tillgodose transportbehovet?



		

		1, 2, 4

		Behövs någon skyddsutrustning för dem som kan komma i kontakt med passagerarna? Vem tillhandahåller skyddsutrustningen?



		

		1, 2, 3



		Behöver ni i nuläget något stöd från andra aktörer? (exempelvis andra län, landsting, centrala myndigheter eller privata aktörer). I sådant fall vilken typ av stöd och från vem? 



		

		1, 2, 3

		Hur påverkar händelsen övrig ankommande/avgående trafik till hamnen/flygplatsen?



		

		1, 2, 3, 4



		Vilka resurser behövs (vad gäller personal, lokaler, hantering av avfall och avlopp etc.) om händelsen blir utdragen över flera dygn?  Vem ansvarar för att tillgodose resursbehoven?



		

		2, 4

		Givet händelseutvecklingen, vilken information ger ni till passagerare, anhöriga, insatspersonal och medier?



		

		1

		Vem/vilka ansvarar för kommunikation och information till passagerare, anhöriga, insatspersonal, medier?












Moment 3. Bekräftad smitta



Övningsmål:

1. klargöra regionala ansvarsförhållanden, samverkansbehov och samverkansformer vid IHMH 

förstå vilka regionala resurser (t.ex. personal, tid, utrustning) som finns tillgängliga vid IHMH 

analysera robustheten och uthålligheten för regionens samlade resurser

värdera den regionala handlingsplanen för IHMH



		Händelse i korthet


		Övningsmål

		Frågor



		provsvar kommit, 
medier, 
sanering, 
avspärrning, 
nationell lägesrapportering

		1, 2

		Givet den nya informationen, vilka omedelbara åtgärder vidtar ni?



		

		1

		Finns det en tydlig ansvarsfördelning mellan samtliga aktörer i detta skede?
Om inte, hur kan ansvarsfördelningen göras tydligare?



		

		1, 2, 3, 4

		Vilka resurser behövs (vad gäller personal, mat, lokaler etc.) om händelsen blir utdragen och pågår under flera dygn?  Vem ansvarar för att tillgodose resursbehoven?



		

		1, 2, 3

		Behöver ni i nuläget något ytterligare stöd från andra aktörer? (exempelvis andra län, landsting, centrala myndigheter eller privata aktörer). I sådant fall vilken typ av stöd och från vem? 



		

		2, 4

		Givet händelseutvecklingen, vilken information ger ni passagerare, anhöriga, insatspersonal och medier?



		

		1

		Vem/vilka ansvarar för kommunikation och information till passagerare, insatspersonal, medier?



		

		2

		Påverkar händelsen annan trafik i hamnen/flygplatsen?



		

		1

		Vilka aktörer deltar i samverkanskonferensen som länsstyrelsen har kallat till?



		

		2, 4

		Vilka åtgärder vidtas innan fartyget/flygplanet får lämna hamn/flygplats? 



		

		1

		Om passagerarna satts i karantän- när hävs karantänen för passagerarna?
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Bilaga 4. Mall för övningsbestämmelser

Gråmarkerade fält fylls i alternativt tas bort



Övningsledningen kan använda mallen för övningsbestämmelserna som grund och fylla i eller ta bort de gråmarkerade fält som finns i bestämmelserna. Alla som deltar i övningen behöver få tillgång till övningsbestämmelserna i god tid före övningen. En genomgång av dessa kan även vara lämpligt innan övningen sätter igång.



Om övningen

Den datum/månad, kl. XX–XX genomförs övningen ”Smitta ombord” i lokal X. Övningen genomförs för att utveckla vår förmåga att hantera internationella hot mot människors hälsa (IHMH).  



Syfte och mål med övningen



Syfte

Övningen syftar till att utveckla regionens förmåga att hantera IHMH-händelser. 



Mål 

Välj de mål som är i fokus för er övning



Målet med övningen är att deltagarna ska:

klargöra regionala ansvarsförhållanden, samverkansbehov och samverkansformer vid IHMH 

förstå vilka regionala resurser (t.ex. personal, tid, utrustning) som finns tillgängliga vid IHMH 

analysera robustheten och uthålligheten för regionens samlade resurser

värdera den regionala handlingsplanen för IHMH



Deltagare

Vid övningen deltar följande personer:



NN, organisation X

NN, organisation Y

osv.



NN, organisation Z ansvarar för genomförandet av övningen och fungerar som spelledare. 



Därtill kommer NN, från organisation X medverka under övningen för att svara på frågor som rör organisation X ansvarsområde. 



Metod

Övningen kommer att genomföras som en seminarieövning, vilket innebär att ni i grupp diskuterar frågeställningar kopplade till ett scenario. Scenariot är fiktivt och är skapat för att ni ska få möjlighet att öva hanteringen av en IHMH vid länets karantänshamn eller karantänsflygplats. 

Som övningsdeltagare får ni möjlighet att genom diskussion med andra regionala aktörer skapa en gemensam bild av hur en IHMH-händelse vid länets karantänshamn/ karantänsflygplats bör hanteras.



Övningen är indelad i tre moment:

Larm och uppstart; t.ex. inställelsetid, jour, anvisning till lämplig plats 

I väntan på provsvar; t.ex. avspärrning, transport, lokal, skyddsutrustning, information till olika målgrupper, provtagning, första screening, lägesrapportering, samverkan  

Smitta bekräftad; t.ex. sanering, avspärrning, information till olika målgrupper, lägesrapportering, samverkan

De tre momenten behandlar olika skeden av ett och samma scenario. Spelledaren kommer efter varje moment att presentera frågor för er att diskutera och även kortfattat dokumentera era svar.



Utgå från den information som ni får av spelledaren om händelseförloppet och fokusera på era uppgifter.

Fastna inte i detaljer i scenariot och hitta inte på ny händelseutveckling.

Ha gärna relevanta planer, rutiner och listor tillgängliga under diskussionerna.

Övningen avslutas med en erfarenhetsdiskussion där de mest betydelse-fulla lärdomarna från de olika diskussionerna samlas upp. 



Scenario och bakgrundsinformation

Scenariot utgörs av en B-händelse och kommer att presenteras av spelledaren i samband med övningen. Eftersom det är hanteringen av IHMH som ni ska diskutera är det framför allt viktigt att ni har kunskap om relevant lag-stiftning och befintlig regional planering för IHMH. Med denna inbjudan hittar ni bakgrundsmaterial i form av relevanta lagar och förordningar. Materialet kan vara bra att ha med under övningen.

 

Roller under övningen

Samtliga övningsdeltagare representerar sina ordinarie organisationer under övningen. Ni kommer på detta sätt att bidra med er specifika kunskap och kompetens för att tillsammans med övriga deltagare svara på de frågor som presenteras av spelledaren. 

Övningen är lärande, vilket innebär att ni inte kommer att prövas i era rol-ler. 



Spelledare

X kommer att vara spelledare under dagen. Det innebär att X kommer att leda och koordinera genomförandet av övningen samt agera moderator vid de gemensamma diskussionerna.

 

Observatör (tas bort om ingen avsätts för denna uppgift)

En observatör kommer att föra anteckningar i samband med de gemensamma diskussionerna och den avslutande erfarenhetsdiskussionen. An-teckningarna sammanställs och distribueras till samtliga efter övningen.

 

Experter (tas bort om ingen expert medverkar)

Övningen är utformad för er som är särskilt utpekade för att hantera en IHMH-händelse i länet. I samband med en händelse blir dock flera andra aktörer inblandade i hanteringen, både lokalt, regionalt och nationellt (beroende på händelsens storlek och karaktär). Därför kommer även NN och NN från organisation Y att medverka under övningen för att svara på frågor som rör deras ansvarsområde. 

 




















Schema 

Övningen kommer att pågå under X timmar.



		Tid

		Innehåll





		xx–xx

(20 min)

		Presentation och genomgång av övningsbestämmelser, eventuell gruppindelning, 





		xx–xx 

(5 min)

		Moment 1:

Händelseutveckling presenteras





		xx–xx

(tid beroende på antal frågor och frågornas karaktär)



		Moment 1:

Diskussion och presentation av svar





		xx–xx

		Lunch





		xx–xx 

(5–10 min)

		Moment 2:

Händelseutveckling presenteras





		xx–xx

(tid beroende på antal frågor och frågornas karaktär)



		Moment 2:

Diskussion och presentation av svar





		xx–xx

		Paus





		xx-xx 

(5–10 min)

		Moment 3:

Händelseutveckling presenteras





		xx–xx

(tid beroende på antal frågor och frågornas karaktär)



		Moment 3:

Diskussion och presentation av svar





		xx–xx

		Paus





		xx–xx

(1 tim)

		Erfarenhetsdiskussion

Dagens samlade lärdomar


















Bakgrundsmaterial

Bakgrundsmaterial för inläsning

Inför övningen rekommenderas övningsdeltagarna att ta del av de handlingsplaner och lagar som kan aktualiseras vid IHMH-händelser. Syftet är att alla deltagare ska vara på samma miniminivå inför övningen. 







Dessa listor kan kompletteras och revideras efter behov.





Handlingsplaner och rutiner eller motsvarande



· Länets handlingsplan eller motsvarande för IHMH-händelser (om sådan finns)

· Aktörsspecifika handlingsplaner/rutinbeskrivningar (om sådana finns)



Lagstiftning

· Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

· Förordning (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

· Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:8) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

· Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:9) om underrättelseskyldighet vid internationella hot mot människors hälsa

· Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (1 kap. 4 § samt 2 kap. 2–4 och 7–9 §§)

· Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap (2 §, 4-6 §§, 13-14§§)


Andra lästips

Kapacitet vid karantänshamnar och karantänsflygplatser – vägledning utifrån det internationella hälsoreglementet. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2016.



Faktablad - IHR och underrättelseskyldighet. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2016.



Hantering av utbrott av smittsamma sjukdomar på fartyg i internationell trafik. Stockholm: Socialstyrelsen; 2012.



Guide for public health emergency contingency planning at designated points of entry. Genève: WHO; 2012.
 

Guide to hygiene and sanitation in aviation. Genève: WHO; 2009.



Handbook for the Management of Public Health Events in Air Transport. Genève: WHO; 2015.



Handbook for management of public health events on board ships. Genève: WHO; 2015. 

Folkhälsomyndigheten
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Övning ”Smitta ombord”  


Karantänsflygplats
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Övningens syfte och mål


Övningen syftar till att utveckla regionens förmåga att hantera internationella hot mot människors hälsa (IHMH)


Målet med övningen är att deltagarna ska:

klargöra regionala ansvarsförhållanden, samverkansbehov och samverkansformer vid IHMH 

förstå vilka regionala resurser (t.ex. personal, tid, utrustning) som finns tillgängliga vid IHMH 

analysera robustheten/uthålligheten för regionens samlade resurser

värdera den regionala handlingsplanen för IHMH
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Nya utbrott av Ebola
Ett nytt utbrott av Ebola pågår i östra Uganda. Antalet laboratoriebekräftade fall är fem. Inga dödsfall har rapporterats.
 

MERS-CoV-liknande virus i Europa
Nya kluster av coronavirus har rapporterats från Jordanien, Egypten, Syrien, Turkiet och Italien. MERS-CoV har tidigare främst rapporterats från Saudiarabien, Jordanien, Qatar och Förenade Arabemiraten. Enligt preliminära undersöknings-resultat är det ny variant av coronavirus som är snarlik MERS-CoV. Smittsamheten mellan människor bedöms dock vara högre än vid MERS-CoV. 
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Influensaaktiviteten globalt
Sammanställning av provtagningsresultat från EU-länder visar att det i Europa sprids två varianter av influensa, influensa  A(H1N1) och A(H3N2).  Spridningsintensiteten förefaller vara låg jämfört med tidigare års influensa. För de flesta smittade är symtomen milda. 

I USA och Kanada avtar influensaaktiviteten, även om nivån fortfarande är hög. Från Kina rapporteras även flera fall av fågelinfluensa A(H7N9) samt ett ytterligare fall av fågel-influensa A(H10N8).  
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Moment 1
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Lördag kl. 16.00
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Ett ankommande flygplan kontaktar flygplatsen. 

Befälhavaren rapporterar att flera personer ombord har andningssvårigheter. 

Kabinpersonalen har gett syrgas till tre personer. De som får syrgas tillhör samma familj, en gravid kvinna, hennes barn och hennes äldre mor och är en del av ett större sällskap.
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Vid start hade de enbart hosta och lättare feber. Andningsproblemen har kommit plötsligt. 


Många andra ombord har lindringa förkylningssymtom. Flera har fått febernedsättande och luftrörsvidgande medicin. 


Flygplanet beräknas landa om en timme.


Flygplanet, en Airbus 320 kommer från Dalaman-flygplatsen i Turkiet och har 167 passagerare ombord och 6 personer i besättningen. I stort sett samtliga passagerare är svenskar som har varit på chartersemester i södra Turkiet. 
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Passagerarna har varit utspridda på tre olika hotell under vistelsen. Charterresan är arrangerad av ett större resebolag, som även äger flygplanet.


Befälhavaren vill att ambulans och vårdpersonal ska vara tillgänglig vid landning för att passagerarna snabbt ska kunna få vård. 


Via internetuppkoppling ombord kontaktar flera av passagerarna anhöriga. 


På sociala medier skriver flera att det är orolig stämning ombord och att många är sjuka. 



Lördag kl. 16.00
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Exempel på frågor (anpassas av spelledningen)



Vilka initiala kontakter tas? 

Finns det en lämplig plats att anvisa flygplanet till?

Vilka förberedelser behöver vidtas innan flygplanet anländer?

Vem/vilka ansvarar för kommunikation och information till passagerare, insatspersonal, medier?
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Berörda funktioner har vidtagit följande åtgärder:


Flygplanet har anvisats till särskild plats


Flygplatsen har kontaktat smittskyddsläkaren 


Alla på larmlistan har blivit kontaktade


Personal från landstinget är på väg till flygplatsen för att göra en bedömning



Denna bild visas endast om moment 1 med frågor inte har ingått i övningen.


(Exempel på åtgärder – anpassas av spelledningen)
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Flygplanet har nu landat och hänvisats till en särskild plats. Ambulans och vårdpersonal har anlänt till flygplatsen. Oron ombord stiger bland passagerarna.
 

Tillståndet för den gravida kvinnan, hennes barn och hennes äldre mor har försämrats. 


Besättningen uppskattar antalet passagerare med allvarliga förkylningssymptom till tretton personer. Anhöriga till de som är sjuka kräver att de ska få vård. 
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Flera symptomfria passagerare har också krävt att få stiga av flygplanet av rädsla för att bli smittade. Besättningen menar att situationen snart är ohållbar. 


Flygplatsen har kontaktats av resebolaget som kommer att skicka personal för att stödja vid hanteringen.  De beräknas vara på plats om fyra timmar. 


Svensk press har precis snappat upp händelsen.



Lördag kl. 17.30
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Internationella medier rapporterar om ett flygplan som har satts i karantän i Manchester, Storbritannien. Även detta flygplan avgick från Dalaman-flygplatsen i Turkiet med charter-resenärer. Vad karantänen beror på är i nuläget inte känt. 



Lördag kl. 17.30
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Exempel på frågor (anpassas av spelledningen)



Givet den nya informationen, vilka omedelbara åtgärder (ev. nya kontakter) vidtar ni?

Finns det en tydlig ansvarsfördelning mellan samtliga aktörerna i detta skede?

Var undersöks passagerna och besättningen?

Vilka resurser behövs (vad gäller personal, lokaler, hantering av avfall och avlopp etc.) om händelsen blir utdragen över flera dygn?  Vem ansvarar för att tillgodose resursbehoven?
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Åtgärder som har vidtagits:


Vårdpersonal har översiktligt undersökt passagerare och besättning

Personer med andningssvårigheter har förts till sjukhus

Sjukhus i andra län med infektionsklinik har kontaktats

Prov har tagits på de sjuka passagerarna som förts till sjukhus

Landstinget har kontaktat Folkhälsomyndigheten och meddelat att man har en misstänkt IHMH-händelse



Denna bild visas endast om moment 2 med frågor inte har ingått i övningen.


(Exempel på åtgärder – anpassas av spelledningen)
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Barnet med andnings-svårigheter avlider strax efter ankomst till sjukhus. 

Den gravida kvinnan, hennes barn och hennes äldre mor samt ytterligare tre personer från samma resesällskap är allvarligt sjuka och vårdas på sjukhus. 
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Provsvar kommer från Folkhälsomyndigheten. Testerna är positiva för en variant av coronavirus som liknar MERS-CoV. 





Söndag kl. 11.00
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Folkhälsomyndigheten uppdaterar ECDC och WHO om läget samt kallar till samverkanskonferens med de regionala aktörerna.
 

Flygplanet befinner sig fortfarande vid anvisad plats. Flera ankommande flygplan och deras flygbolag kontaktar flygplatsen för att försäkra sig om att flygplatsen har kapacitet för att ta emot dem. 
 

Svensk och utländsk press ringer till alla inblandade organisationer för att få kommentarer om läget. 



Söndag kl. 11.00
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Exempel på frågor (anpassas av spelledningen)

Behöver ni i nuläget något ytterligare stöd från andra aktörer? (exempelvis andra län, landsting, centrala myndigheter eller privata aktörer). I sådant fall vilken typ av stöd och från vem? 

Vem/vilka ansvarar för kommunikation och information till passagerare, insatspersonal, medier?

Vilka åtgärder vidtas innan flygplanet får lämna flygplatsen? 

Om passagerarna satts i karantän- när hävs karantänen för passagerarna?
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Utifrån diskussionerna under övningen:

Hur upplevde ni övningen (positivt och negativt)? 

Vad fungerade bra respektive mindre bra under övningen?



Kommentarer kring:
Scenariot
Övningsupplägg
Värde för det framtida arbetet kring IHMH
 

Behov av ytterligare övningar i framtiden?
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Vem ansvarar för att de eventuellt identifierade bristerna åtgärdas?


Vad är nästa steg i det gemensamma arbetet med att utveckla den regionala förmågan att hantera en IHMH-händelse?



Erfarenhetsdiskussion
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Handledning till övningsledningen  

Handledningen (bilaga 1) är ett stöd i arbetet för dem som ansvarar för att planera 

genomförandet av övningen. Dokumentet innehåller metod och övnings-upplägg. 

Övningens tre moment/faser beskrivs, vilka olika funktioner som behövs under 

övningen (övningsdeltagare, spelledare etc.) och en checklista för spelledaren.  

Övningsmaterial  

Övningsmaterialet för övning av karantänsflygplats och karantänshamn utgörs av 

nedanstående delar.  

Powerpointpresentation  

Det finns en separat presentation för flygplats (bilaga 2a) respektive hamn (bilaga 

2b). Här beskrivs händelseförloppet i scenariot uppdelat efter de olika momenten. 

Frågebatteri  

Frågebatteriet (bilaga 3) är gemensamt för båda scenarierna. Här finns en rad fråge-

ställningar formulerade utifrån målen och utifrån övningens olika moment.  

Övningsbestämmelser till övningsdeltagarna 

I mallen för övningsbestämmelserna (bilaga 4) presenteras praktisk information till 

övningsdeltagarna. Här beskrivs syftet och målet med övningen samt scenariot. Här 

finns också bakgrundsinformation och ett utkast till schema. I schemat ges förslag 

till tidsåtgång för de olika momenten.  

Lokal och regional anpassning 

Samtliga dokument är utformade för att utgöra ett underlag och stöd och kan 

anpassas efter de lokala och regionala förutsättningar och behov som finns genom 

att delar läggs till eller tas bort. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förenklat schema för övningsplanering ”smitta ombord”  

Övning 

smitta 
ombord 

Vidta åtgärder 

Bilda 
arbetsgrupp

Övningsför-
beredelser

Genomföran-
de av övning

Utvärdering

Uppföljning 
utifrån 

utvärdering

Beslut 
att  öva

Exempel på 

åtgärder: 

uppdatera 

larmlistor och 

rutiner 

Anpassa 

scenario 

 

Anpassa 

frågebatteri 

utifrån mål 

 
Anpassa 

övningsbe-

stämmelser 

Handledning 

till övnings-

ledning 

 



 

Detta övningsunderlag har tagits fram som ett stöd till ansvariga aktörer i arbetet med att planera 

och genomföra övningar för att öka förmågan att hantera internationella hot mot människors 

hälsa (IHMH) vid utsedda karantänshamnar och karantänsflygplatser.  

 

 

 

------------------------------------------------ 

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör 

myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa 

och skydda mot hälsohot.  

Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.  


	Inledning
	Bakgrund
	Varför öva
	Målgrupp

	Syfte och mål med övningen
	Syfte
	Mål

	Övningsform
	Övningsunderlagets delar
	Handledning till övningsledningen
	Övningsmaterial
	Powerpointpresentation
	Frågebatteri

	Övningsbestämmelser till övningsdeltagarna
	Lokal och regional anpassning
	Förenklat schema för övningsplanering ”smitta ombord”


