Smittskydd Västra Götaland
Nyhetsbrev sommaren 2017

Inför sommaren
Sommaren innebär förändrade vanor, uteliv och resor. I Smittskyddets
sommarinformation finns råd om hur man minskar risken för smittor.
Användbart material för vården
Frågeformulär vid diarrésjukdom – När patienten söker vård
Hygienråd vid tarmsmitta – Information om vad patienten själv kan göra
Lathund för åtgärder vid tarminfektion – Hur olika tarmsmittor handläggs
Informationsbroschyr om fästingbett och fästingburna infektioner Ny!

Klamydia tar inte semester
Erbjud testning även under sommaren! När ordinarie smittspårare är på semester bör
kompetens finnas för att ta hand om smittspårning.
Gonorré och syfilis ska handläggas av hud- eller könsmottagning för behandling och
smittspårning. Nyupptäckta fall av hiv handläggs enligt PM.

Inför hösten - Influensa
Tisdagen den 7 november går startskottet för årets vaccinationskampanj.
Även i år är Vaxigrip det upphandlade vaccinet i Västra Götalandsregionen. Årets
affischer kommer att skickas ut till er ungefär en månad före vaccinationsstart.
Annonsering
Som tidigare betalar Smittskyddet halva annonskostnaden, upp till 5 000 kronor, mot
att en specifik text finns med i annonsen.
Brev till riskgrupper
Även i år erbjuder vi en ersättning till de vårdcentraler som kallar sina riskgruppspatienter. Läs mer om annonsering och kallelsebrev här.
Inga influensaföreläsningar
Observera att i år kommer Smittskyddet inte att anordna de sedvanliga föreläsningarna
om influensavaccination, utan vi hänvisar till våra influensasidor, där all information
kommer att finnas.
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Smittskyddsutbildning för Primärvården
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 halv dags
utbildning.
Målgrupp: Kontaktpersoner i Primärvården samt övriga läkare och sjuksköterskor
med intresse för smittskydd.
Syfte: Öka kunskapen om hur man på bästa sätt handlägger olika typer av
smittskyddsärenden. Observera att vi inte kommer att prata om sexuellt överförbara
infektioner, eftersom det finns en separat smittspårarutbildning för detta.
Utbildningstid: En halvdag hösten 2017 på flera olika orter.
2017-09-19

13:00 – 16:00

Skövde

Anmälan

2017-09-27

13:00 – 16:00

Uddevalla

Anmälan

2017-10-03

13:00 – 16:00

Göteborg

Anmälan

2017-10-04

13:00 – 16:00

Skövde

Anmälan

2017-10-05

13:00 – 16:00

Alingsås

Anmälan

2017-10-17

13:00 – 16:00

Uddevalla

Anmälan

2017-10-17

13:00 – 16:00

Göteborg

Anmälan

2017-10-17

13:00 – 16:00

Borås

Anmälan

2017-10-18

13:00 – 16:00

Göteborg

Anmälan

Utbildningen är kostnadsfri men anmälan är bindande och vid uteblivet deltagande
debiteras en avgift på 500 kr. Vi bjuder på fika!
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