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Utbrott salmonella
Smittskyddet utreder fall av salmonella Kentucky bland personer som
vårdats på sjukhus i Västra Götalandsregionen
Sedan den 1 oktober har tjugo personer i Västra Götaland insjuknat i salmonella
Kentucky, en ovanlig form av salmonella. Samtliga har vårdats på något av
regionens sjukhus före insjuknandet och kan ha smittats där. Smittan är med stor
sannolikhet födoämnesburen.
Ytterligare personer i andra landsting i Sverige har diagnosticerats med salmonella
Kentucky. Utredning för att hitta smittkällan pågår i nära samarbete med bland
annat Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen i Västra Götaland,
Regionservice och de aktuella sjukhusen.
Senaste uppdatering 2017-12-08 är att antalet smittade personer nu är 20 stycken.
För senaste information hänvisar vi till Smittskydd Västra Götalands hemsida.

Influensa
Folkhälsomyndighetens sammanställning för vecka 48 visar på en låg
influensaaktivitet i landet. Sporadiska fall har rapporterats från nästan alla län, men
majoriteten är från Västra Götaland. Fortsätt därför att vaccinera innan en större
smittspridning tar fart.
Bild: Antal laboratorieverifierade
influensafall per vecka, denna
säsong och tidigare säsonger.
Källa: Folkhälsomyndigheten
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Flera fall av papegojsjuka
Tre fall med lunginflammation orsakad av papegojsjuka / psittacos har
rapporterats i Västra Götaland sedan november 2017.
Närkontakt med fåglar och rengöring av fågelbord kan innebära risk för smitta. Vid
misstanke om papegojsjuka krävs särskild diagnostik. Den viktigaste analysen är
PCR för Chlamydia psittaci från bakre svalgvägg, sputum eller sekret från nedre
luftvägar.

Läs mer om papegojsjuka i Smittskyddets faktablad

Kostnadsfri kompletterande MPR-vaccination
Asylsökande vuxna, kvotflyktingar och anknytningsfall ska erbjudas
kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR).
Vaccinationen ska erbjudas i samband med hälsoundersökningen. Mer information
om MPR-vaccination med översättningar till andra språk, samt information kring
fakturering finns samlat här:
Kostnadsfri kompletterande vaccination mot mässling, röda hund och påssjuka
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Ny broschyr om fästingbett
Även om fästingsäsongen nu är över är det angeläget att rusta din
mottagning med information redan nu.
En informationsbroschyr om fästingar, TBE och borrelia har tagits fram och finns
nu att beställa från Marknadsplatsen. Broschyren är lämplig för alla mottagningar
där patienter med fästingburna infektioner kan tänkas dyka upp, till exempel
vårdcentraler, barn- och infektionskliniker.
Broschyr beställs från Marknadsplatsen med artikelnummer VGR12699.

Vården bör erbjuda fler personer hiv-test
På världsaidsdagen den 1 december presenterade regeringen en ny
strategi mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar.
Det rapporterade antalet fall av hiv ligger på en låg och stabil nivå i Sverige. Men
för att hivinfektioner ska upptäckas så snabbt som möjligt bör hälso- och
sjukvården erbjuda fler personer att testa sig. Tidig identifiering av hivinfektion och
andra sexuellt överförda och blodburna infektioner minskar smittspridning och
förbättrar hälsan hos enskilda personer.
Folkhälsomyndigheten: Hälso- och sjukvården bör erbjuda fler hiv-test
ECDC – 1 av 2 med hiv i Europa diagnosticeras sent
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