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ATT VARA TILLSAMMANS
En ny reviderad handlingsplan mot sexuellt överförda infektioner och oplanerade graviditeter presenterades i samband med två utbildningsdagar 5-6
november i Gällivare och Luleå. Det var bra uppslutning med 150 barnmorskor, läkare, sjuksköterskor och andra som arbetar inom området. Föreläsare var den kände venerologen Anders Hallén från Akademiska sjukhuset
i Uppsala som informerade om de vanligaste infektionerna herpes, kondylom, klamydia och förändringar i spridningsmönster för herpesvirus. Efter
lunch påminde psykoterapeuten Margareta Nordeman oss om hur våra värderingar och attityder avläses av patienten från vårt kroppspråk och ordval.
Omedvetet kan vi signalera vad vi är beredda att ta emot för information
inom sex och samlevnad.
I handlingsplanen finns förslag till rutiner för handläggning av patienter med
både med och utan besvär. Det är viktigt att alla känner till skrivna rutiner
och att handläggningen går smidigt till och med hög kvalitet för patienterna.
Här är det inte geografiska begränsningar som gäller för vårdcentralerna.
Beställ gärna flera exemplar av handlingsplanen genom
inga-lill.lundqvist@nll.se

INFLUENSA
Influensan har kommit tidigare till länet och antas få fler fall än föregående
år. Framförallt bland barn och ungdomar. Vaccinationskampanjen har inneburit att ungefär dubbelt så många individer över 65 år har blivit vaccinerade. Statistiken är inte ännu fullständig varför vi får återkomma med den redovisningen.

CALICIVIRUS
Förra året var det många fall av kräksjukan. Vinterprefixet bör tagas bort
efter utbrottet i somras med 500 barn sjuka efter bad i en sjö i Luleå. Det
blir sannolikt inte alls lika omfattande smittspridning detta år. Få fall har
inrapporterats. Sjukdomen är ju kortvarig och ej anmälningspliktig.
Vi önskar Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år
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