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1. Vilka potentiella konsekvenser ser ni av scenariot inom ert verksamhetsområde;  

a. på kort sikt (upp till en vecka)?   

Inga speciella konsekvenser – Folkhälsomyndigheten är van att hantera utbrott och 

leda landets smittskydd  och med många drabbade i Sverige.  

b. på lång sikt (tre till sex månader)?  

Folkhälsomyndigheten krisorganisation är  hållbar över sikt eftersom vi har stor 

kapacitet att hämta från ordinarie linje. I övrigt se WHOs  riskbedömning (se 

FOHMs utbrottsruta https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020/). 

 

2. Vilka risker ser ni avseende försörjning av kritiska varor eller tjänster inom ert 

verksamhetsområde;  

a. på kort sikt (upp till en vecka)?   

Inga  

b. på lång sikt (tre till sex månader)?  

Inga 

3. Vilka utmaningar ser ni avseende resurser (personella och materiella), 

informationsförsörjning och kommunikation;  

a. i er organisation?  

Inga speciella, organisationen är väldigt insatt i smittsamma utbrott 

b. inom verksamhetsområdet?  

Inga speciella, verksamhetsområdet är väldigt insatt i smittsamma utbrott 

Utmaningarna är att lugna myndigheter att inte överreagera och som inte har 

kunskap samt hantera  allmänheten som har oro eller sprider osanna uppgifter. 

 

4. Hur bedömer ni uthålligheten att hantera ovanstående scenario;  

a. i er organisation?  

Mkt bra 

b. inom verksamhetsområdet?  
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Mkt bra – Sverige har en stark smittskyddsorganisationen. 

 

5. Vilka tänkbara åtgärder skulle ni kunna vidta i nuläget för att förebygga och 

förbereda inför ett scenario likt det ovan?  

Alla åtgärder utgår från att hantera enstaka fall korrekt samt att informera 

omvärlden sakligt så inte felaktiga scenarier görs av okunniga myndigheter, 

regioner eller politiska beslut. 
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