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INFLUENSAVACCIN – BRIST I REGION UPPSALA OCH SVERIGE
Årets influensavaccination startade 6 november. Intresset var oväntat stort för att vaccinera sig och många
vaccinerade sig de första tre veckorna i november. I slutet av månaden larmade flera vårdcentraler i länet om att de
hade slut på vaccin. Samtidigt visade det sig att alla tre vacciner som är registrerade för användning i Sverige var slut
från leverantörerna.
Trots att Region Uppsala fått 10 % fler doser av influensavaccin jämfört med föregående år, har vi nu slut eller brist
på vaccin hos ett flertal vaccinatörer och kan inte vänta oss att kunna få fler vaccindoser förrän möjligen i januari.
Samma situation råder i flera län. Vecka 48 gick därför Folkhälsomyndigheten ut med en rekommendation om
prioritering av de vaccindoser som finns kvar. Vaccinatörerna ska i första hand prioritera:
1. Personer som tillhör medicinsk riskgrupp.
2. Friska personer som är 65 år eller äldre.
3. Personal i vården med patientkontakt.
Denna rekommendation gäller sedan vecka 48 även i Region Uppsala. Smittskyddsenheten kommer också att göra
en ny inventering av hur många vaccindoser som finns kvar och var de finns.
Vi är mycket ledsna över den uppkomna situationen och arbetar på att se till att vi inte får en vaccinbrist igen
kommande år. Det är samtidigt glädjande att ovanligt många har vaccinerat sig.
Influensasäsongen har ännu inte kommit igång.

TAMIFLUANVÄNDNING
Vi uppmanar sjukvården att vara generösa med användande av Tamiflu eller andra antiviraler för behandling av
personer med symptom där man misstänker influensa. Detta gäller särskilt riskgruppspatienter. Man bör på
äldreboenden också överväga att sätta in Tamiflu profylaktiskt till boende som exponerats för influensa för att
minska risken för utbrott och skydda patienterna. Det gäller särskilt om man på grund av vaccinbristen inte hunnit
vaccinera sina boende.
Ett dokument om hur man använder Tamiflu inom äldrevården hittar du här:
Användande av oseltamivir (Tamiflu®) på särskilda boenden för behandling och profylax mot influensa

VIKTORIADAGEN – SAVE THE DATE
Viktoriadagen är Smittskyddsenhetens årliga utbildningsdag för framför allt lokalt smittskydds- och
antibiotikaansvariga läkare och sjuksköterskor inom primärvården.
Viktoriadagen 2019 kommer att hållas 23 maj.
Anteckna datumet i era kalendrar. Vi återkommer med program och möjlighet att anmäla sig senare i vinter/vår.
Även andra intresserade är välkomna att delta i mån av plats.

SRHR-TOLKAR
Kunskapsnätverket hiv/STI-Mellansverige har under 2017 och 2018 arbetat med ett projekt där tolkar har utbildats i
SRHR-frågor. SRHR står för Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och följande områden har varit inkluderade
i utbildningen:
- Sexualitet och SRHR
- Normer och HBTQ
- Anatomi
- Hiv och STI
Syftet har varit att öka tolkarnas kompetens och förståelse inom SRHR-området för att de ska kunna ge bättre stöd
vid samtal som rör dessa ämnen. Totalt har ca 300 tolkar utbildats.
Om ni vet att ert möte med patienten kommer beröra hiv/STI eller något annat områden inom SRHR, efterfråga då
en SRHR-tolk när ni kontaktar tolkförmedlingen.
Kunskapsnätverket hiv/STI-Mellansverige är ett samarbete mellan Region Uppsala, Region Västmanland, Region
Gävleborg och Landstinget Dalarna, i syfte att ge hiv/STI- och SRHR-frågorna större tyngd, finna möjliga
samordningsvinster, ge möjlighet till kunskapsöverföring mellan länen, främja den sexuella hälsan och minska
antalet fall av hiv/STI.

TBE REGION UPPSALA 2018
Fästingar tycker inte om torka och den långa och varma sommaren gjorde att TBE-fallen var 33 procent färre fram till
mitten av augusti (12) jämfört med förra året (18). Antalet anmälda fall har sedan ökat till totalt 38. Detta är 9 fall
färre än 2017. Trots att vi sett ett minskat antal fall grumlas statistiken av det faktum att det detta år avlidit 2
personer i sviterna av TBE infektion. Bägge hade svåra bakomliggande sjukdomar. Historiskt ses mindre än 1 dödsfall
per år på grund av TBE inom vår region.
Vintern är nu på väg och fästingsäsong är över. Det är däremot hög tid att påbörja vaccinationen mot TBE om man är
ovaccinerad och om man vill ha ett bra skydd innan nästa sommar. Rekommendationer och vaccinationsschema
finns att hitta på smittskyddsenhetens hemsida.

NY SMITTSKYTTSLÄKARE OCH NY ENHETSCHEF
Region Uppsala får ny ordinarie smittskyddsläkare från 1 februari 2019. Johan Nöjd tillträder då tjänsten som varit
vakant sedan Mats Ericsson gick i pension.
Johan Nöjd är infektionsläkare och kommer från arbete som infektionsöverläkare i Bodö, Norge. Han är uppvuxen i
Uppsala län. Förutom 15 års arbete i Bodö har han också varit infektionsläkare i Umeå och en kortare tid i Uppsala.
Han kommer att arbeta 75 % på smittskyddsläkartjänsten.
Sedan 1 november 2018 har Bodil Ardung varit tillförordnad enhetschef för smittskyddsenheten. Hon kommer att
tillträda som ordinarie enhetschef från 1 februari 2019.
Fram till 1 februari är Helena Palmgren tillförordnad smittskyddsläkare. Hon återgår sedan till sin 75 % tjänst som
biträdande smittskyddsläkare.
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HÄLSODEKLARATION AV NYANSTÄLLDA
Hälsodeklaration av nyanställda införs i Region Uppsala från 1 januari 2019. Hälsodeklarationen gäller vissa
smittsamma sjukdomar, tuberkulos, MRSA och hepatit, samt immunitet mot vissa infektioner (mässling, röda hund,
hepatit B och för anställning på vissa vårdenheter också vattkoppor).
Det innebär att den som ska anställas får besvara ett frågeformulär som sedan bedöms av rekryterande chef. Den
som ska anställas kan i vissa fall remitteras till Företagshälsovården för uppföljning med provtagning,
läkarbedömning och/eller kompletterande vaccination.
På Akademiska sjukhuset kommer Hälsodeklaration vid nyanställning träda i kraft senare, troligen 1 februari 2019.

INFEKTIONSKLINIKEN TAR HAND OM TUBERKULOS
Från 3 december 2018 har utredning och behandling av tuberkulos tagits över från lungkliniken till
infektionskliniken.
Frågor som rör tuberkulos ska ställas till infektion och dit ska också remisser rörande utredning och behandling
ställas.
, ORDINARIE SMITTSKYDDSM

HÄR NÅR DU OSS
Postadress: Smittskyddsenheten, Region Uppsala, 751 85 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 60 (Uppsala Science Park)
Faxnummer: 018-55 29 01
E-post till myndighetsbrevlådan: smittskydd@regionuppsala.se
Vid akuta ärenden dagtid på vardagar, då enheten är obemannad ring 018-611 60 62
Helena Palmgren
Bodil Ardung
Johan Hedlund
Johan Landström
Annie A. Sattari
Marie Björlin

Tf smittskyddsläkare
Tf. enhetschef/sm.ssk
Smittskyddssjuksköterska
Smittskyddsadministratör
Smittskyddsadministratör
STI-samordnare

helena.palmgren@regionuppsala.se
bodil.ardung@regionuppsala.se
johan.hedlund@regionuppsala.se
johan.landstrom@regionuppsala.se
annie.ardung.sattari@regionuppsala.se
marie.bjorlin@regionuppsala.se

Mer information från Smittskyddsenheten hittar du på:
http://www.smittupp.nu

Ansvarig utgivare: Bodil Ardung
Chefredaktör: Helena Palmgren
Redaktörer: Johan Hedlund, Marie Björlin
Smittskyddsenheten, 751 85 Uppsala
Telefon: 018-611 00 00 (vxl) E-post: smittskydd@regionuppsala.se
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Telefon: 018-611 92 20
Telefon: 018-611 92 21
Telefon: 018-611 92 22
Telefon: 018-611 92 24
Telefon: 018-611 92 25
Telefon: 018-611 03 85

