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Gratis mässlingvaccination fram till
årsskiftet
Det är viktigt med ett bra skydd mot mässling, både för individen och
hela samhället. Det är nu bara två månader kvar på erbjudandet om
kostnadsfri MPR-vaccination. Försök att hjälpa så många som möjligt
till vaccination. Erbjudandet gäller för personer födda 1960 eller senare
även om man fått en dos tidigare, eller vid tveksam immunitet.
Tänk också på dem som reser utomlands i arbetet. I flera länder, både
inom och utanför Europa, pågår stora utbrott av mässling.
Samlad information om mässling inklusive informationsmaterial till
vårdpersonal
Affischer med patientinformation finns att kostnadsfritt beställa från
Adress- och distributionscentrum (se bild till höger).
Infografik

Influensasäsongen 2018-2019
Årets vaccinationskampanj startar den 6 november. Det är viktigt att
alla som löper ökad risk att bli allvarligt sjuka av influensa vaccinerar sig.
Västra Götalandsregionen har i år upphandlat det bredare, fyrvalenta influensavaccinet Vaxigrip Tetra.
Information om vaccinet
Beställning av vaccin
Passa på att redan nu vaccinera de personer som kommer till mottagningen.
Mer information om årets influensasäsong
Läs mer på vår webbsida www.vgregion.se/influensa
Sentinelövervakning
Folkhälsomyndigheten följer spridningen av influensa noggrant. Ett enkelt näsprov
kan bidra till att övervaka sjukdomen, och nu söker myndigheten mottagningar som
vill hjälpa till. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida.
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Anslutningen till
barnvaccinationsprogrammet fortsatt hög
Av alla barn födda 2015 är 97 procent vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda
hund (MPR). Det visar den senaste statistiken från barnavårdscentralerna. Under de
senaste tio åren har vaccinationstäckningen för MPR-vaccin bland 2-åringar legat
över 96 procent. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Utbildningar
STI-utbildningar
Grundkurs i STI-smittspårning
Datum: Onsdag den 21 november 2018 kl. 09.00 - 16.00
Plats: Göteborgs Stadsmuseum, lokal S A Hedlund, Göteborg

Fortsättningskurs i STI-smittspårning, med jurist
Datum: Onsdag den 14 november 2018 kl. 09.00 - 16.00
Plats: Läppstiftet Conference Coor, lokal Viking, Göteborg
Mer information om utbildningarna finns på vår webbsida.

Utbildningar från Strama
Stramas och Vårdhygiens utbildning för sjuksköterskor i primärvård
Datum: Tisdagen den 11 december 2018 kl. 13:00-16:00
Plats: Föreläsningssalen Hjärtat, Vita stråket 12, Sahlgrenska, Göteborg
Mer information om utbildningen på denna webbsida.
Se övriga utbildningar från Strama i Regionkalendern.
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