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Infektionsläget just nu
Det har varit en infektionsintensiv vinter med infektioner av olika slag.
I år har ovanligt många varit sjuka i luftvägsinfektionen RS-virus. RS-virus liknar oftast en vanlig
förkylning men små barn och framförallt spädbarn kan bli svårt sjuka. På denna sida finns mer
information om RS-virus. Folkhälsomyndigheten publicerar veckovis nationell statistik om RS-virus.
Läs mer här.
Magsjuka håller sig fortfarande kvar på en hel del på förskolor runt om i Västra Götaland.
Läs råd om vinterkräksjukan på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kosläpp
Under våren och sommaren vistas vi mer ute bland djur och i natur. Många förskolor besöker gårdar
som har kosläpp, 4H-gårdar eller Barnens zoo. Glöm inte vikten av god handhygien, för både djuren
och människornas skull. Läs mer om varför det är viktigt att tvätta händerna på denna sida.

Resistenta tarmbakterier hos förskolebarn
En nyligen publicerad avhandling visar på en mer än sexfaldig ökning av så kallade ESBL-bildande
tarmbakterier bland friska förskolebarn i Uppsala mellan 2010 och 2016, från knappt 3 procent till
omkring 20 procent av barnen. På flera av de ingående förskolorna förefaller även resistensen
spridas mellan barnen. Länk till avhandlingen
Patientinformation om ESBL
Antibiotikaresistens är ett ökande problem i hela världen och ett av de främsta hoten mot vår hälsa.
Resistenta bakterier orsakar varje år miljontals dödsfall runtom i världen på grund av att infektioner
inte går att behandla, de medför svårare sjukdomsförlopp och stigande sjukvårdskostnader. ESBLbildande tarmbakterier utgör det snabbast ökande anmälningspliktiga resistensfyndet bland
patienter i Sverige.

Mässlingutbrott
Just nu pågår ett antal utbrott av mässling i Europa och i andra delar av världen. Dessa aktualiserar
vikten av att se över sitt behov av kompletterande vaccinationer inför utlandsresor. Läs mer om
mässling på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Nyhetsbrev Smittskydd Västra Götaland
Sammanställt av Johanna Bernhardsson Kommunikatör
www.vgregion.se/hyfs

Hyfs får en ny hemsida
Den 6 april får Hyfs en ny hemsida. Det innebär att du som har länkat till oss från din hemsida
behöver göra nya länkar.
Adressen www.vgregion.se/hyfs kvarstår.
Nyhetsbrev från 2016 kommer att finnas kvar men de tidigare nyhetsbreven kommer att arkiveras.
Skulle ni behöva ett exemplar av dem, hör av er till oss. samma gäller om det är något ni inte kan
hitta, då är ni välkomna att höra av er till oss.

Utbildningar
Under april och maj kommer vi att ha föreläsningar för förskolechefer och chefer med ansvar för
förskola och pedagogisk omsorg i Borås, Göteborg, Lidköping, Skövde och Uddevalla. Utbildningen
syftar till att skapa en gemensam plattform för ett kvalitetssäkert hygienarbete i förskolan.
Programmet kommer att innehålla vetenskapliga rön om hygien, hygienarbete till vardags och vid
utbrott, samverkan mellan förskola och Hyfs samt goda exempel. Anmälan och program finns på
denna länk.
Vi anordnar även grundutbildningar och hygienombudsträffar på olika orter i Västra Götaland. Mer
hittar ni på vår hemsida.

Sjukfrånvaroregistrering
Vår erfarenhet och kunskap sedan starten av Hyfs har visat oss att barnens sjukfrånvaro minskar när
pedagoger är utbildade och aktivt arbetar med hygienrutiner. Utan en registrering av barnens
sjukfrånvaro är det svårt att mäta effekterna av hygienarbetet på förskolan. Hyfs erbjuder därför alla
förskolor i hela Västra Götaland att registrera barnens närvaro/sjukfrånvaro i vår webbenkät.
Enkäten hittar ni på Hyfs hemsida. Hyfs återkopplar statistiken till respektive förskola.
Sammanställning av webbrapportering januari 2016 – februari 2017.
Diagrammet visar genomsnittlig sjukfrånvaro för de förskolor som har rapporterat in via Hyfs
webbenkät.
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Jan Feb Mars April Maj Juni Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb

2016/17 samtliga barn 10,1 14,0 11,3 8,44 6,27 6,21 5,11 6,87 7,59 8,72 10,7 9,63 12,7
2016/17 1-3 år

14% 18% 15% 12% 9%

9%

6% 10% 11% 12% 14% 12% 17%

Mörkgrön linje visar alla åldrar (samtliga avdelningar) och ljusgrön linje visar barn i åldersgruppen 1-3
år under 2016/17.
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Jan

Feb

Mars April

Maj

Juni Aug Sept Okt

Antal inrapporterade avdelningar 601

592

577

566

480 474 530 525 506 457 403 278

565

Nov Dec Jan

Feb

Antal barn

11248 11242 11005 10815 10920 9160 8129 9377 9358 9091 8231 7566 5160

Antal barn per barngrupp
Sjukfrånvaro i andel dagar
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19,1 17,1 17,7 17,8 18,0 18,0 18,8 18,6
6% 5% 7% 8% 9% 11% 10% 13%

Faktisk närvaro i andel dagar
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Tabellen visar antal avdelningar som har rapporterat in via webbenkäten per månad under 2016/17.

För information: nyhetsbrev från barnhälsovården till förskolan
Hösten 2016 beslutades det i dialog med Hyfs att Central barnhälsovård i Västra Götaland på försök
skulle skicka ut nyhetsbrev till förskolechefer och pedagoger i förskolan. Syftet med nyhetsbrevet var
att höja kompetensen för pedagoger inom hälsofrågor som språk, mat, vaccinationer med mera.
Med hjälp av Hyfs har nyhetsbrevet nått många av regionens förskolor. Responsen hos pedagoger
och förskolechefer har varit positiv enligt Central barnhälsovård. Målsättningen är att ett nyhetsbrev
skickas ut en gång per termin.

Hyfs finns på Facebook
Över 700 har redan sett vår sida och gillat oss. För er andra, har Hyfs en
egen Facebooksida. Sök på Hyfs – hygiensjuksköterska i förskolan eller
tryck på denna länk så kommer ni till vår sida. Glöm inte att gilla sidan så
ni alltid får våra senaste uppdateringar.
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