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Mässling
Med anledning av fortsatt spridning av mässling i Europa och många
andra delar av världen är det viktigt att vara uppmärksam på denna
infektion.
Varje vårdmottagning bör säkerställa att personer med misstänkt mässling inte
exponerar andra i väntrum och liknande. Anslag finns att ha på entrédörrar, och
diagnosguiden hjälper er att identifiera misstänkta fall.
I Europa har antalet fall återigen ökat de senaste månaderna och mässling rapporteras
från ett flertal länder. Både barn och vuxna drabbas. Inför resa utomlands är det
därför bra att rekommendera mässlingvaccination till alla som tidigare inte blivit
vaccinerade eller som bara fått en dos vaccin.

Bild: Mässling finns nu spritt i stora delar av Europa

En sammanfattning av mässlingsutbrottet i Göteborg december 2017- januari 2018 är
nu publicerad i tidskriften Eurosurveillance.
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Passa på att vaccinera mot hepatit A inför resa
Inför semester och resa utomlands är det ett bra tillfälle att
erbjuda vaccination mot hepatit A till dem som behöver,
till exempel familjer som besöker släkt och vänner
utomlands. Förskolebarn kan sprida smittan vidare till
andra barn och pedagoger när de kommer hem.
Informationsmaterial till väntrum och patientmottagningar
finns att ladda ner gratis.
→Hepatit A-affisch
→Infografik

Rutin för partnerbrev vid STI-smittspårning
Lägg partnerbrevet i ett vanligt kuvert, till exempel med VGR-logga.
Kuvertet bör märkas med vilken vårdenhet som är avsändare. Det ska
även tydligt framgå inuti brevet.
Detta för att säkerställa att brev som inte kan levereras till
mottagaren, kommer i retur till din enhet.

Rena händer räddar liv
Flera myndigheter uppmärksammar nu handhygienens betydelse för hälsa,
vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens. Inom all vård och omsorg behövs
ett kontinuerligt och systematiskt arbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner
och smittspridning. På webbplatsen Rena händer räddar liv finns en modell för hur
vården kan arbeta förebyggande, bland annat kring vilka moment som kräver
handdesinfektion och skyddshandskar.
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Aktuella smittskyddshändelser
Här följer ett urval av olika nyheter och utbrott i Sverige och omvärlden.

Halverad penicillinkur mot halsfluss gav likvärdig effekt
En penicillinkur på fem dagar mot halsfluss gav inte sämre effekt än den vanligtvis
rekommenderade 10-dagarskuren. Det visar en studie som Folkhälsomyndigheten
gjort. →Folkhälsomyndigheten

Yersiniautbrott i Sverige och Danmark
Gemensam utredning pågår då det visat sig att samma typ av Yersinia orsakat utbrott
i både Sverige och Danmark. →Folkhälsomyndigheten

Utbildningar
STI-utbildningar
Smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner – grundkurs
Fåtal platser kvar!
Datum: Tisdag den 21 maj 2019 kl. 09:00 – 16:00
Plats: Uddevalla, Hotell Riverside, Museigatan 2.
Läs mer i inbjudan och program, och anmäl dig här.
Utbildning i praktisk smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner – repetition
Fåtal platser kvar!
Datum: Torsdag den 23 maj 2019 kl. 13:00 – 16:00
Plats: Lilla Bommens konferenscenter, Göteborg, lokal Aida.
Utbildningen kräver genomgången grundkurs.
Läs mer i inbjudan och program, och anmäl dig här.
Kommande utbildningar från STRAMA
→För primärvården
Save the date: Smittskyddsutbildning för primärvården, hösten 2019
Boka in datumet redan nu. Mer information kommer framöver.
Uddevalla
Borås
Skövde
Göteborg
Göteborg
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24 september
25 september
25 september
26 september
2 oktober
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