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Sommarens festivaler = spridning av könssjukdomar?
Sedan en rad år tillbaka har vi sett en ökning av sexuellt överförda infektioner i
samband med sommarfestivalerna. I år tycks dock den trenden vara bruten –
enligt barnmorskor på våra ungdomsmottagningar har det inte varit lika många
ungdomar som sökt pga oro att de kan ha smittats, och på smittskyddsenheten har
vi inte sett den ökning av klamydia under juli-augusti som vi gjort tidigare år.
Trots att antalet klamydiaprover ökat något jämfört med tidigare år har vi inte sett
någon ökning av antalet smittade, se figur nedan. Visst ska man vara försiktig
med tolkning av data, men det ser onekligen ut som att vi kommer få in färre
rapporterade klamydiafall i år än under 2006 – ett efterlängtat trendbrott!
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Figur 1. Rapporterade klamydiafall per månad med trendlinje.

Klamydia – ny smittspårningsorganisation i Norrbotten
Under 2006 var det 195 olika personer som smittspårade kring länets
klamydiafall. De allra flesta av dessa smittspårare gjorde det kring mycket få
klamydiafall vardera, se figur 2.
100
90

antal smittspårare

80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

5

9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53
antal sm ittspårade fall

Figur 2. Fördelning av antalet klamydiafall som smittspårats per
smittspårare i Norrbotten 2006.

Liksom tidigare år, fann vi även 2006 ett tydligt samband mellan ”dålig kvalitet
på smittspårningen” och ”få smittspårade fall per person”, se figur 3.
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Figur 3. Kvalitet vid smittspårning(mätt som partners per
indexfall) kring fall av klamydia i förhållande till antalet
klamydiafall som smittspårats under 2006.

Under hösten kommer därför smittspårning kring fall av klamydia i Norrbotten att
centraliseras till ett fåtal personer. Ungdomsmottagningarna i Kiruna, Gällivare,
Kalix, Boden, Luleå och Piteå har tillräckligt stor patientvolym för att smittspåra
som tidigare. Övriga skickar remiss i VAS för smittspårning av sina klamydiafall
till den särskilda enhet för smittspårning kring fall av klamydia som just håller på
att bildas. Detaljerad beskrivning av hur detta ska gå till återkommer vi med så
fort de tekniska detaljerna är klara.

Influensavaccination – nyheter!
Från smittskyddsläkaren i Värmland har vi just fått en sammanställning över hur
man i de olika landstingen lyckats med att vaccinera sina ålderspensionärer mot
influensa förra hösten, se figur 4. Som framgår låg Norrbotten näst sist bland de
landsting som lämnat uppgifter -- en föga smickrande placering!
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Figur 4. Influensavaccinationstäckning bland ålderspensionärer i Sverige, uppdelat per
landsting. Uppgifter från Gotland och Örebro län saknas.
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Den årliga influensan uppträder som regel på södra halvklotet innan den når oss.
Erfarenheter därifrån ger ofta en värdefull fingervisning om vad vi kan förvänta
oss när influensan når våra breddgrader. I år har vi fått rapporter om att man i
Australien har tre gånger fler influensafall än under normalår. Det betyder inte att
en ny influensapandemi är under uppsegling, men vi bör förbereda oss på att
influensasäsongen i år inte blir lika lindrig som den har varit de senaste åren. Det
är därför extra angeläget att vi i år vaccinerar våra riskpersoner i tid.
Den för Sverige gemensamma starten för influensavaccinationer är i år måndagen
den 8:e oktober. I år finns det inga rapporter vare sig om vaccinbrist eller om
förseningar av leveranser.
Nytt för oss i Norrbotten är att influensavaccinationer från och med i höst
registreras i Svevac i stället för i VAS, för mer information se information på
primärvårdens webbsite.

Vinterkräksjuka – snart dags igen
Vårt län drabbades i vintras av en omfattande epidemi av vinterkräksjukan.
Varje vecka inrapporterades uppgifter från de medicinskt ansvariga
sjuksköterskorna i kommunerna och hygiensköterskorna i landstinget om hur
många boende/patienter och personal som insjuknat.
Vinterkräksjukan började ta fart veckorna 3 till 5, och hade toppar kring veckorna
8, 11 och 16 för att därefter hamna på en mer normal nivå, se figur 5.
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Figur 5. Rapporterade fall av vinterkräksjuka i Norrbotten vecka 1-30 2007.

Många äldreboenden drabbades, och på flera av länets sjukhus fick man i
omgångar ha besöks – och intagningsstopp på en del vårdavdelningar.
Antalet anmälda fall var 567 boende inom äldreomsorg, 264 patienter på sjukhusen
och totalt 515 anställda. Mest drabbade var kommunerna närmast kusten, se figur 6.
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Figur 5. Rapporterade fall av vinterkräksjuka per kommun i Norrbotten
under vecka 1-30 2007.

Även i år kommer inrapportering att ske varje vecka med start vecka 39.

Utbildning för personal i förskolan
Förskolevistelsen är positiv för barnens utveckling men samtidigt är det den yttre
faktor som har störst betydelse för barnens sjuklighet i infektioner. Studier visar
att det är normalt med infektioner hos förskolebarnen upp till 8-10 gånger per år.
Detta för med sig höga kostnader, förutom lidande, både för den enskilde och för
samhället. Att arbeta för att kunna minska antalet sjukdagar hos barnen känns
därför angeläget.
2003-2004 genomfördes en studie i Sverige där 338 förskolor deltog, varav 14
från Norrbotten. Syftet med studien var att kartlägga faktorer som kan ha
betydelse för smittspridning i förskolan. Med resultatet från bl a den studien ska
smittskyddsenheten i Norrbotten göra en utbildningsturné riktad till
förskolepersonal i länets samtliga 14 kommuner. Sjukdomslära, hygienrutiner och
förslag till råd och rutiner för att förhindra/minimera smittspridning står på
programmet. Turnén tar sin början i Arvidsjaur i slutet på oktober.

Nytt på Smittskydds website
Vi har sedan en vecka tillbaka lagt ut ”Smittskyddsnyheter från omvärlden” på
vår website. Det är aktuella nyheter från när och fjärran som uppdateras ett par
gånger per vecka. Så vill ni hålla er uppdaterade om vad som händer kan det vara
en bra idé att titta in på Smittskydds website lite då och då.
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