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Folkhälsorapportering och utvärdering

Folkhälsomyndigheten ansvarar för samordning av smittskyddet på nationell nivå
och ska ta de initiativ som krävs för att upprätthålla ett effektivt smittskydd. Med
anledning av rådande situation i Ukraina kan delar av civilbefolkningen tvingas
söka skydd i ett annat land, däribland Sverige. Utifrån detta fattar myndigheten
följande beslut om rekommendation.

Beslut
Folkhälsomyndigheten rekommenderar härmed att människor från Ukraina oavsett
migrationsstatus får tillgång till hälso- och sjukvård som är nödvändigt ur ett
smittskyddsperspektiv (bilaga 1).
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Anders Tegnell. I den slutliga
handläggningen har enhetschefen Louise Nilunger deltagit. Utredaren Elin
Jacobsson har varit föredragande.
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