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ANMÄLAN OM SMITTSAM SJUKDOM A
Läkaranmälan
Med blanketten anmäls en sjukdom/patient

Anmälans referens

Till Institutet för hälsa och välfärd  1 (2)*) Förklaring på blankettens baksida

Personuppgifter
(Anmäls alltid)

Personbeteckning* Efternamn*

1 Akut

1 Positiv 2 Negativ

Hepatit B diagnostik

0 Ej utförd
S -HBs-Ag

S -HCV-Ab (Antikroppar)

S-PCR- eller annan NS-påvisning

Tilläggsuppgifter
om hepatit
B och C

Symptom

Verifieringsmetoder för diagnosen

1 Klinisk misstanke

1 Ja

Symptomens begynnelsedatum

Smittort*

Smittan överförd via

Uppgifter om
diagnos och
smitta

Hepatit B

Gula febern

Sjukdom
Ange smittsam
sjukdom som
konstaterats (X)

Provtagningsdatum*

Fyll i ICD10-kodDiagnoskod

Kön

1 Man 2 Kvinna

Boningsort* Födelseland*

Echinokockos

Hepatit C

Hepatit A

Meningokock infektion (sepsis och hjärnhinneinflammationer)

Legionellos

HIV-infektion anmäls med blanketten Anmälan om smittsam sjukdom B

Mjältbrand

Listerios

Kolera

Malaria

Mikrobiologisk
2 (även serologi) 3 Histologisk 9 Annan, vilken

2 Nej

2 Användning av sprutdroger 3 Perinatalt 5 Näring eller vatten4 Blodprodukter

9 Annat, vad 0 Ingen uppgift
Tilläggs-
uppgifter

Kliniskt tillstånd för Hepatit B

2 Kroniskt 0 Osäkert

S -HBc-AbM (IgM-antikroppar mot core-antigen)

Hepatit C diagnostik

1 Positiv 2 Negativ 0 Ej utförd

1 Positiv 2 Negativ 0 Ej utförd

1 Positiv 2 Negativ 0 Ej utförd

Tilläggsuppgifter
om tuberkulos

A-08-

Uppskattad smittidpunkt för hepatit C

S-PCR-eller annan NS-påvisning

1 Positiv 2 Negativ 0 Ej utförd

Smittland (/-länder)

Förnamn*

Namnförtydligande, sf-nr/stämpel

Verksamhetsställe/Avdelning

Verksamhetsställets kommun

Anmälande
läkare

Verksamhetsställets adress

Datum Underskrift

Tidigare genomliden tuberkulos

1 Ja 2 Nej 0 Ingen uppgift

Vilket år?

3 Sänds annanstans för behandling

Tb-färgning av sputumprov

1 Positiv 2 Negativ 0 Ej utförd

Full tb-behandling ges

1 Ja 2 Nej

Har tuberkulos konstaterats efter år 1950?

Fick patienten tb-behandling ≥ 1 mån. *

1 Ja 2 Nej 0 Ingen uppgift

Getts full behandling *

1 Ja 2 Nej 0 Ingen uppgift

Nuvarande sjukdom

Verksamhetsställets telefon

1 Lungtb 2 tb, annat organ

EHEC-infektion

Difteri

Gonorré

Virusorsakade hemorragiska febrar utom sorkfeber

Tuberkulos

Pest

SARS

Schanker (Ulcus molle el. LGV)*

Tyfus (Salmonella Typhi)

Shigellarödsot

Rabies

Polio

Röda hund

Rabiesmisstanke

Smittkoppor

Syfilis

Paratyfus A, B, C (Salmonella Paratyphi)

Mässling

Påssjuka
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Botulism

Influensa A/H5N1

Sex med BådaMan Kvinna Ingen uppgift1 Sex
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ANMÄLAN OM SMITTSAM SJUKDOM A
Läkaranmälan
Med blanketten anmäls en sjukdom/patient

Anmälans referens

Bifogas patientens handlingar  2 (2)*) Förklaring på blankettens baksida

Personuppgifter
(Anmäls alltid)

Personbeteckning* Efternamn*

1 Akut

1 Positiv 2 Negativ

Hepatit B diagnostik

0 Ej utförd
S -HBs-Ag

S -HCV-Ab (Antikroppar)

S-PCR- eller annan NS-påvisning

Tilläggsuppgifter
om hepatit
B och C

Symptom

Verifieringsmetoder för diagnosen

1 Klinisk misstanke

1 Ja

Symptomens begynnelsedatum

Smittort*

Smittan överförd via

Uppgifter om
diagnos och
smitta

Hepatit B

Gula febern

Sjukdom
Ange smittsam
sjukdom som
konstaterats (X)

Provtagningsdatum*

Fyll i ICD10-kodDiagnoskod

Kön

1 Man 2 Kvinna

Boningsort* Födelseland*

Echinokockos

Hepatit C

Hepatit A

Meningokock infektion (sepsis och hjärnhinneinflammationer)

Legionellos

HIV-infektion anmäls med blanketten Anmälan om smittsam sjukdom B

Mjältbrand

Listerios

Kolera

Malaria

Mikrobiologisk
2 (även serologi) 3 Histologisk 9 Annan, vilken

2 Nej

2 Användning av sprutdroger 3 Perinatalt 5 Näring eller vatten4 Blodprodukter

9 Annat, vad 0 Ingen uppgift
Tilläggs-
uppgifter

Kliniskt tillstånd för Hepatit B

2 Kroniskt 0 Osäkert

S -HBc-AbM (IgM-antikroppar mot core-antigen)

Hepatit C diagnostik

1 Positiv 2 Negativ 0 Ej utförd

1 Positiv 2 Negativ 0 Ej utförd

1 Positiv 2 Negativ 0 Ej utförd

Tilläggsuppgifter
om tuberkulos

A-08-

Uppskattad smittidpunkt för hepatit C

S-PCR-eller annan NS-påvisning

1 Positiv 2 Negativ 0 Ej utförd

Smittland (/-länder)

Förnamn*

Namnförtydligande, sf-nr/stämpel

Verksamhetsställe/Avdelning

Verksamhetsställets kommun

Anmälande
läkare

Verksamhetsställets adress

Datum Underskrift

Tidigare genomliden tuberkulos

1 Ja 2 Nej 0 Ingen uppgift

Vilket år?

3 Sänds annanstans för behandling

Tb-färgning av sputumprov

1 Positiv 2 Negativ 0 Ej utförd

Full tb-behandling ges

1 Ja 2 Nej

Har tuberkulos konstaterats efter år 1950?

Fick patienten tb-behandling ≥ 1 mån. *

1 Ja 2 Nej 0 Ingen uppgift

Getts full behandling *

1 Ja 2 Nej 0 Ingen uppgift

Nuvarande sjukdom

Verksamhetsställets telefon

1 Lungtb 2 tb, annat organ

EHEC-infektion

Difteri

Gonorré

Virusorsakade hemorragiska febrar utom sorkfeber

Tuberkulos

Pest

SARS

Schanker (Ulcus molle el. LGV)*

Tyfus (Salmonella Typhi)

Shigellarödsot

Rabies

Polio

Röda hund

Rabiesmisstanke

Smittkoppor

Syfilis

Paratyfus A, B, C (Salmonella Paratyphi)

Mässling

Påssjuka
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Botulism

Influensa A/H5N1

Sex med BådaMan Kvinna Ingen uppgift1 Sex



ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV BLANKETTEN

Läkaranmälan om smittsam sjukdom skall basera sig på
mikrobiologiskt påvisad smitta.
I följande fall skall läkaranmälan på basen av klinisk diagnos
utan mikrobiologisk verifikation ändå göras:
(1) Alla de tuberkulosfall där komplett tuberkulosbehandling

ges,
(2) Alla de misstänkta fall av rabiesexponering, där rabiesvaccin

ges.
(3) Botulism.

ANMÄLANS REFERENS
Kompletterings-, korrigerings- eller annullerings-
anmälans referens:
I anmälan anges referensen till en tidigare gjord grundanmälan
om samma fall som referens.

PERSONUPPGIFTER
Personbeteckning: Anmäls alltid. Om personbeteckning
inte är tillgänglig (t.ex. utlänningar och nyfödda) anmäls
patientens födelsetid.

Efter- och förnamn: Anmäls alltid.

Boningsort: Den kommun där personen är bosatt största
delen av tiden.

Födelseland: Känt födelseland anges. I fall födelseland är
känt, anges “utomlands”.

SJUKDOM
Schanker                 LGV = lymfogranuloma venereum.

UPPGIFTER OM DIAGNOS OCH SMITTA
Provtagningsdatum: Provtagningsdatumet för det första
provet anges i anmälan (för parserumprover det första provets
datum).

Smittort: I Finland kommunens namn. Utomlands t.ex. resmål.

TILLÄGGSUPPGIFTER OM TUBERKULOS
Tidigare genomliden tuberkulos: Preventiv behandling
räknas inte som tb-behandling.
Full behandling omfattar minst 12 mån. under åren 1950–1969
och fr.om. år 1970 minst 6 mån.
Informationen utnyttjas för analys av mikrobstammarnas
resistens.

ÖVRIGA ANVISNINGAR

Kontakt per telefon till ansvariga läkaren för smittsamma
sjukdomar inom sjukvårdsdistriktet samt till Institutet för
hälsa och välfärd, tfn 029 524 8557 rekommenderas i följande
fall, även vid misstankar: botulism, difteri, gula febern, blödarfeber,
influensa A/H5N1, mjältbrand, polio, pest, rabies, SARS,
smittkoppor.

Kontakt rekommenderas också för de andra sjukdomarna,
om man misstänker en epidemi eller bekämpningsåtgärderna
är oklara.

Postning av anmälningsblanketten för smittsamma
sjukdomar:
Del 1 sänds till Institutet för hälsa och välfärd Smittskyddsen-
heten, PB 29, 00301 HELSINGFORS.
Anmälan sänds i ett tillslutet kuvert med anteckningen ”Anmälan
om smittsam sjukdom”.
Del 2 stannar kvar och bifogas patientens handlingar.

Beställningsadress för anmälningsblanketter för
smittsamma sjukdomar:
Edita Prima Ab
Produktadministration
PB 510, 00043 EDITA,
Telefon 020 450 011, fax 020 450 2695
E-post: asiakaspalvelu.prima@edita.fi
Blanketterna är avgiftsfria.

TILLÄGGSUPPGIFTER
Om anmälningen av smittsamma sjukdomar fås från
sjukvårdsdistriktet eller THLs Smittskyddsenheten, telefon
029 524 8484 (registret över smittsamma sjukdomar).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[PDF/X-3:2002]'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-3:2002, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-3 compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


