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Influensasäsongen 2017-2018
Årets vaccinationskampanj startar den 7 november. Det är viktigt att
alla som löper ökad risk att bli allvarligt sjuka av influensa vaccinerar
sig. Det gäller främst personer över 65 år, men också de som är
hjärtsjuka och eller lungsjuka. Även de som är gravt överviktiga bör
rekommenderas vaccin.
Smittskyddet erbjuder därför även i år en ersättning till de vårdcentraler som kallar
sina riskgruppspatienter för vaccination. Som vanligt erbjuder vi också ett
samarbete kring annonsering i dagspressen. Läs om annonsering och kallelsebrev
på hemsidan.
All information inför influensavaccineringen finns sammanställt i
bildspel på hemsidan. Bildspelen ersätter influensautbildningarna i höst,
titta igenom detta och gör det gärna tillsammans på ett APT eller
likande.
Bildspel för personal som vaccinerar

Bort med gammalt vaccin och in med nytt
Vaxigrip är upphandlat i Västra Götalandsregionen även denna säsong,
och går att beställa redan nu. Kom också ihåg att rensa ut gammalt
vaccin.
Läs mer om beställning av vaccin. Observera också att kanyler måste
beställas separat.

Informationsmaterial
Affischer och kort om SMS-tjänsten kommer att skickas ut till primärvården under
vecka 41.
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Pneumokockvaccination
Pneumokocker kan orsaka ett flertal allvarliga infektioner, framför allt
lunginflammation, sepsis och hjärnhinneinflammation. De grupper i
befolkningen som löper ökad risk att drabbas av allvarlig sjukdom
rekommenderas därför vaccination.
På hemsidan finns ett bildspel med sammanfattad information om
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination till
riskgrupper.
Information om pneumokockvaccination
Bild: Antal fall av invasiva pneumokocker i Västra Götaland
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Ledig tjänst i Borås
Smittskydd Västra Götaland söker sjuksköterska till enheten i Borås.
Sista ansökningsdag är 27 september.

Utbildningar
Smittskyddsutbildning för primärvården – hela regionen, flera olika datum
När och hur smittspårar man vid EHEC, kikhosta och andra smittor? Hur gör man
en smittskyddsanmälan? Vad gör vårdcentralen och vad gör smittskyddet? Detta
och mer därtill, ska vi reda ut under en halvdagsutbildning.
Tid, plats, program och anmälan via denna länk

STI-smittspårarutbildning – Grundkurs i Göteborg
Utbildningarna vänder sig till dig som arbetar med smittspårning vid sexuellt
överförbara infektioner (STI).
Torsdagen den 7 december, 09:00 – 16:00 (Fullbokad)
Anmälan | Inbjudan och program

STI-smittspårarutbildning – fortsättningskurs med jurist
Utbildningen vänder sig till dig som gått grundkurs i STI-utbildningen och som
jobbat minst ett år med STI-smittspårning. Jurist Peter Gröön tar upp juridiska
frågor kring STI-smittspårning.
Måndag den 27 november, 09:30 – 16:00. Göteborg.
Anmälan (Sista anmälningsdag 16/11)
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Aktuella smittskyddshändelser
Här följer ett urval av olika utbrott och nyheter i Sverige och omvärlden. Mer
information finns på vår hemsida.

Mässling i Europa
Från februari 2011, senaste uppdatering 15 september 2017

Fortsatt spridning av mässling i flera länder. En rapport från den italienska
smittskyddsmyndigheten finns nu publicerad. Under 2017 har hittills mer än
4 400 fall av mässling rapporterats i Italien, varav tre dödsfall och två fall av
hjärninflammation. Eurosurveilllance ECDC

Övervakningen av influensa söker läkare
Inför årets säsong av influensa söker Folkhälsomyndigheten läkare inom
öppenvården som vill hjälpa till att följa hur influensan sprider sig i befolkningen.
Folkhälsomyndigheten

Utbrott av tyfoidfeber kopplat till massmöte i Italien
Från september 2017, senaste uppdatering 15 september 2017

Flera fall av tyfoidfeber har diagnosticerats i Europa efter ett Rainbow gathering i
Italien. Inkubationstiden för tyfoidfeber är 10 – 14 dagar, men kan ibland vara
längre, upp mot 60 dagar. ECDC

Salmonellautbrott i Sverige
Från augusti 2017, senaste uppdatering 18 september 2017

För närvarande utreder Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, SVA samt
berörda kommuner och smittskyddsenheter ett utbrott av salmonella. I utredningen
riktas misstanke mot importerade ägg från Polen. Folkhälsomyndigheten
Livsmedelsverket

Utbrottet av campylobacter är över och ska utvärderas
Utbrottet av campylobacter, kopplat till svensk kyckling, är över sedan i somras.
Det ska nu utvärderas. Folkhälsomyndigheten
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